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Скръбна вест
На 21 ноември 2018 г. 

почина 

Гана Нанкова 
червенякова

на 85 години
Прекъсна земният ти път, 
изпълнен с много доброта и 
човечност. В нас остана жив 
споменът за голямата обич, 

за всеотдайността и грижите ти за нас.
За всичко това благодарим!

Поклон пред светлата ти памет!
Опелото ще се извърши на 23 ноември 2018 г. от 

12 часа в църквата в село Ряховците, погребението е 
от 12.45 часа на гробището в село Ряховците.

От опечаленото семейство

ЖЕНиНа дЕНЧЕВа
 
 Николай Григоров, об-
щински съветник от БСП, 
по време на заседание на 
ОбС - Габрово пожела да 
получа информация къде 
са записани учениците от 
бившето ОУ „Цанко Дюста-
банов“, по училища, класо-
ве, паралелки.
 „Има ли струпване на 
етнически малцинствени 
групи в някои от училища-
та? Има ли ръководството 
на Общината представа 
какъв е ефектът от проек-
та „Интеграционни мерки 
за повишаване училищна-

та готовност на децата в 
община Габрово“, тъй като 
този проект кореспонди-
ра пряко с повдигнатия 
въпрос, който неведнъж 
сме дискутирали, за за-
писването и посещаване-
то на училищата от деца 
от малцинствени групи?“, 
пита Григоров.
 Николай Григоров за-
даде и въпрос, свързан 
със съдбата на сградния 
фонд на бившата сграда, 
база на училище „Васил 
Левски“, и сградата на 
Помощното училище. Има 
ли ръководството на Об-
щината идейно виждане 

или конкретни намерения 
какво ще бъде бъдеще-
то на тези сгради след 
освобождаването и пре-
местването на съответните 
образователни институции 
в новата сграда на ул. 
„Христо Смирненски“ 27? 
Какво става със сградата 
на училище „Радион Умни-
ков“?, пита още Григоров.
   Отговорът на кмета 
Таня Христова е, че няма 
струпване на малцинства 
в определени училища. 

продължава на стр. 2

 Възможностите за ор-
ганизиране на съвместни 
събития на териториите на 
Унгарския културен инсти-
тут и ЕМО „Етър” бяха об-
съдени на работна среща 
с участието на представи-
тели на ръководствата на 
двете институции. В раз-
говора се включиха г-жа 
Дьорди Димитров – дирек-
тор на Унгарския културен 
институт, доц. д-р Светла 
Димитрова – директор на 
ЕМО „Етър”, и Светлозар 
Тодоров – координатор 
работа с публики в ЕМО 
„Етър”. През 2019 година 
в музея предстои да бъде 
организирана изложба, 
която да представя унгар-
ски творци. Интерес за ун-
гарската страна предста-
влява и Международният 
панаир на традиционните 
занаяти. Ще бъде работено 
за привличане на унгарци 
за участие в Майсторска-
та надпревара, която през 
2019-та е по грънчарство. 

В Къщата на традициите 
в Унгария вече е получена 
информация за това голя-
мо събитие. Много добра 
основа за ползотворни 
контакти дава Споразуме-
нието за сътрудничество 
в областта на културата 
между България и Унгария. 
В него е залегнал обмен 
на изследователи и общо 
представяне на фолклор-
на изложба между ЕМО 
„Етър” и Музея на открито 
в Сентендре.

Унãàрñкият културен инñтитут 
и ЕМО „Етър” рàзширявàт 
ñътруäничеñтвото ñи 

РУЖа ЛЮБЕНОВа

 Габровската полиция 
съобщи за две телефонни 
измами в един ден – на 21 
ноември. Ден, наречен за 
празник на християнското 
семейство, в който две 
български семейства ос-
танаха без спестяванията 
си, а някъде доволно пот-
риваха ръце – паднаха им 
ей така, от терасите над 
12000 лева. Без труд, без 

умора, без лишения...
 И тези две измами са 
по сценария „помощ на 
полицията за задържане 
на  телефонни измамници“. 
Първото обаждане е с цел 
стряскане на жертвата, то 
е от измамниците, които  
заплашват човека даже и 
с бой, ако не си даде па-
рите. Второто е уж от по-
лицай, готов да помогне. 
Любопитно е, че напосле-
дък в измамните схеми се 

включват и женски гласо-
ве, уж на полицайки.
 Такъв е последният слу-
чай от 21 ноември. Вечерта 
в габровската полиция се 
оплакал 67-годишен мъж, 
че около 14 часа на съ-
щата дата съпругата му е 
била измамена с 5000 лева. 
Първоначално на домаш-
ния им телефон се обадила 
жена, която се представи-
ла за служител на Общин-
ска полиция – Габрово. Тя 

обработила домакинята с 
лъжата, че престъпна група 
се е подготвила да нахлуе 
в жилището й и за да не 
пострада, габровката тряб-
вало да изхвърли през те-
расата си всички налични 
пари. После позвънил и 
мъж, който се предста-
вил за водач на бандата 
и отправил към изплаше-
ната жена всевъзможни 
заплахи. Колко му трябва 
на такъв човек - ужасена-

та домакиня изхвърлила 
парите, давайки ги уж да 
ги прибере полицията. А 
отдолу само това чакал 
куриерът на престъпната 
група.
 Същият е сценарият и 
на втората измама - на 
77-годишна жена от Габро-
во. Позвъняване, заплахи 
и всяване на страх у жерт-
вата, после второ позвъня-
ване – уж от спасителната 
полиция. Но всичко било 

измама и лъжа! Мошени-
ците прилъгали жената да 
събере и да им предаде 
наличните си пари и бижу-
та – 1125 евро, 3450 лева, 
както и златни пръстени, 
обеци и синджири.
 Неведнъж и тук, и от 
екрана, и от Областната 
дирекция на МВР - Габро-
во е разяснявано, че по-
лицията не събира пари 
по къщите. И че ако някой 
поиска, това е сигурен бе-

лег за измама. А те се вър-
шат отдавна – поне от 35 
години. Отначало бандите 
мамеха с ненужни лагери, 
с компрометирани и из-
лезли от употреба телфер-
ни въжета, после минаха 
на колетни пратки, опера-
ции със „златни“ гвоздеи и 
какво ли не. През ръцете 
на измамниците са минали 
милиони, да не кажа ми-
лиарди лева. И край не се 
вижда...

Телефонни измàми в Гàáрово зà нàä 12000 левà

 Утре в зала „Възраж-
дане“ в Габрово се събират 
най-успелите в IT-сектора 
в страната. Форумът се 
организира от компанията 
за разработване на инова-
тивни дигитални платфор-
ми FFW, която преди две 
години откри свой офис 
в Габрово. Макар и мла-
да – само на 16 години – 
компанията е създала над 
1000 достъпни и креативни 
решения. FFW  работи със 
световноизвестни брандо-
ве.  Целта на конференци-
ята Gabrovo Digital Summit 
е най-изявените в  IT-бран-

ша да споделят своя опит 
и да разкажат за най-но-
вите трендове.
 Според организато-
рите първото издание на 
Gabrovo Digital Summit е 
само началото, с което те 

искат да покажат, че и в 
малките градове може да 
се прави сериозен бизнес. 
Те планират още да съз-
дават подобни събития, за 
да наложат Габрово като 
един от центровете на бъл-
гарската IT-общност. 
 Откриването на фо-
рума е в 9,30 ч., а от 
10,00 пред IT-общността ще 
представят своите бъдещи 
намерения Румен Йорда-
нов и Божидар Бошнаков. 
Петър Събев ще обясни 
как да описваме бъговете 
така, че да ни разберат. 
За „Блокчейн технологии 

и децентрализирани сис-
теми“ ще говори Светлин 
Наков. Темата, свързана 
с преминаването от стара 
към модерна инфраструк-
тура за уеб проекти, ще 
разнищи Николай Игнатов. 
За Web приложение 24/7 
думата ще има Николай 
Хубанов. Няма да бъде 
пропусната и темата за 
лидерството чрез доклада 
на Никола Бинтев „Да бъ-
деш Team Lead в ИТ сфе-
рата и как да мотивираме 
екипа си“. Предвижда се 
форумът да приключи в 
18,00 часа в събота.

В Гàáрово ñе ñъáирàт нàй-уñпелите в  IT-ñекторà
www.regent.bg  

Габрово 
066/800 810  
0884 800 810
Севлиево 
0675/35 566
0884 119 155

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 Публичен урок на тема 
„Семейството - корени и 
криле“ се проведе в На-
ционалния музей на об-
разованието в Деня на 

християнското семейство 
- 21 ноември.
 Той е част от съвмест-
ната работа с ДГ „Мла-
дост“ - Габрово по обра-

зователната програма на 
НМО за деца от предучи-
лищна възраст „Детинска 
мъдрост - музейна забава-
чница“.                стр. 8

Пуáличен урок „Семейñтвото - 
корени и криле” в НМО - Гàáрово

РУЖа ЛЮБЕНОВа
 
 Трийсет и три годишен 
мъж от Габрово с лек ав-
томобил „Рено Сафран“ 
блъсна и потроши жена на 
пешеходна пътека в Габро-
во. Инцидентът е станал 
на 21 ноември около 17,30 
часа на бул. „Трети март“, 
срещу блок № 6 А. Това е 
една от най-невралгичните 
точки в града – водачи-
те масово карат с висока 
скорост. Тук изгубиха жи-
вота си неколцина, при-
помниха вчера на „100 ве-
сти“ възмутени жители на 
квартала. 

 Мъжът с „Рено“-то се 
движел към центъра на 
града. Жената – на 59 г., 
пресичала на пътеката, 
когато я връхлетял. По 
първоначални данни, на-
станена е в габровската 
болница със счупени ляво 
рамо и ляво коляно.
 Никой от двамата 
участници в катастрофата 
не е употребил алкохол, 
установила полицейската 
проверка. 
 В момента случаят се 
доизяснява, а водачът ще 
отиде на съд, срещу него 
вече е образувано досъ-
дебно производство.

Потрошихà женà нà пешехоäнà 
пътекà нà áул. „Трети мàрт” 

Николàй Гриãоров питà зà ñъäáàтà 
нà три áивши училищни ñãрàäи

г-жа Дьорди Димитров

Телевизионен справочник
  страници 6 и 7
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Работим за вас!

ЯРЪМОВ АЦ • ООД

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ 
VIADRUS  ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ 
АЛУМИНИЕВИ MAKET СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

БОРСА
ЯРЪМОВ АЦ • ООД

�FIBRAN СТИРОПОР
�KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
�ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
�ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
�ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

�    

ЦЕН ТЪР ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ОБУ ЧЕ НИЕ - ГАБ РО ВО
ОР ГА НИ зИ РА ЛИ цЕН зИ РА НИ КУР СО ВЕ зА: 

 ши Вач
 рЕ МонТ на шЕВ ни Ма ши ни 
 ЕлЕк Т ро и Мо То ка рис Ти
 ог ня ри
 кра нис Ти
 Бар Ман-сЕр ВиТьор

из да Ва дър жа ВЕн до ку МЕнТ за пра Вос по соБ носТ

 гоТ Вач, сЕр ВиТьор
 коз МЕ Тик
 фризьо ри
 лЕ чЕ БЕн Ма саж
 Маникюр, пЕдикюр,    
  нокТопласТика

066/808-592, 0887/361-876

 Ма ши нисТ на пъТ но-сТро и ТЕл ни Ма ши ни

Електроразпределение север ад, 
разпределителен обслужващ център габрово и горна оряховица 

уведомява своите клиенти, че:

 На 13.12.2018 г. от 09:00 до 15:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато елек-
трозахранването в района на град Габрово: ул. „Стара планина” 8 А, Б, ул. „Софроний 
Врачански” 3, ул. „Цанко Дюстабанов” 3, магазин ЦБА, Военно окръжие, ул. „Радецка” 
4-22. 
 Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 до 09:30 ч. и от 
13:30 до 15:00 ч. в районите на ул. „Априловска” 1 и 1А, ул. „Николаевска” 4-98 и 25-75, 
ул. „Цанко Дюстабанов” 20-22А, ул. „Неофит Рилски” 1-7, ул. „Пенчо Постомпиров” 8, 19, 
23, 31-35, ул. „Екзарх Йосиф” 1 и 3, „Корпоративна търговска банка”, „Пощенска банка”, 
„SG Express Bank”, ул. „Цанко Дюстабанов” 2, 10-16 и 3, 11-7, ул. „Янтра” 1-5, пл. „Първи 
май” 3-7, ул. „Радецка” 2-32, ул. „Софроний Врачански” 1-3, ул. „Стара планина” 1-5, 4, 
8А, 8Б, ул. „Априловска” 2, ул. „Константин Иречек” 2-4 (жилищен блок ГУМ) , ул. „Петко 
Каравелов” 1-5 и 2, блок „Рачо Ковача”, „Райфайзен Банк”, ДЗИ, клон на ОББ, клон на 
„Първа инвестиционна банка”, ТПК „Балкан”, „Алфа Банк”, „Есет Банк”, ДЗИ, бул. „Апри-
лов“ от № 45 до 61, ул. „Неофит Рилски“ № 33, ул. „Юрий Венелин“ от № 1 до 11 и от № 
2 – 30, ул. „Райчо Каролев № 2, ул. „Иван Гюзелев” № 1 – 3, ул. „Априловска” № 7- 11. 
Медицински център „Свети Иван Рилски“, РИОКОЗ, фирма „Комелект“, Стоматология, 
фирма „Стефани 2004“ ЕООД, фирма „Румен Панчев и Син” ЕООД, Начално училище 
„Васил Левски”.

 На 11.12.2018 г. от 09:00 до 15:00 ч. поради извършване на неотложни ремонтни 
дейности на съоръженията за доставка на електроенергия ще бъде прекъснато елек-
трозахранването в района на град Габрово: ул. „Петър Берон“ 10-20, ул. „Хан Крум“ 15-
58, ул. „Любен Каравелов“46, ул. „Градище“ 4-8 и фирмите, захранвани от ТП „Точмаш“ 
на ул. „Любен Каравелов“ 24-26.
 Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 до 09:30 ч. и от 
13:30 до 15:00 ч. в районите на кв. Търсии, ул. „Осми март” 17-57 и 24-72, ул. „Бистра” 
1, ул. „Букет” 6-8, ул. „Зелен бряг” 12-16 и 17, ул. „Смели хора ” 3, ул. „Строител” 1 и 10-
12, ул. „Криволак” 2, 3, 20, 27 и 29, ул. „Петър Берон“ 10, ул. „Мир” 2-20 и 13-49, ул. „Мо-
невци”, ул. „Плодородие” 1 и 12, ул. „Съревнование” 1-7, ул. „Градище” 4-8, 28, 30 и 17, 
ул. „Любен Каравелов” 46, ул. „Роден край“, ул. „Хан Крум” 15-35 и 42-60, фирмите, за-
хранващи се от ТП „Точмаш“ на ул. „Любен Каравелов” 26, Радио Бумеранго, кв. Тлъчни-
ци, ул. „Росица”, ул. „Смели хора”, ул. „Съзнание”, ул. „Поп Харитон”, ул. „Капитан дядо 
Никола”, ул. „Искър”, ул. „Роза”, ул. „Илия Габровски”, ул. „Добри Чинтулов”, ул. „Елин 
Пелин”, ул. „Гърмидолов”, ул. „Прага”, ул. „Рила”, ул. „Родопи”, ул. „Текстилец”, ул. „Тотьо 
Иванов”, ул. „Тригьово кладенче”, ул. „Изток”, ул. „Аврора”, училище „Ран Босилек”, ЦДГ 
„Слънце 2”, кв. Йонково, кв. Камъка, кв. Тлъчници, кв. Търсии, ул. „Александър Керков”, 
ул. „Хан Аспарух”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Кръгозор”, ул. „Любен Каравелов”, ул. 
„Малуша”, ул. „Орловска”, ул. „Прогрес”, ул. „Хан Крум”, ул. „Черковна”, Младежки дом, 
ул. „Луна”, ул. „Роден край”, ул. „Иван Димов” и ул. „Острец” фирма „Деметра“ на бул. 
„Трети март“, ул. „Шипка”, „Столетов“ 19, ул. „Извора“, ул. „Орлово гнездо“. 
	 Електроразпределение	Север	АД,	Разпределителен	обслужващ	център	-	Габрово	
и	Горна	Оряховица	се	извинява	на	своите	клиенти	за	възникналото	неудобство	и	се	
надява	на	разбиране.	
	 Допълнителна	информация	можете	да	получите	на	тел.	0700	1	61	61.

До
Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“,
Общински съвет – Габрово,
всички регионални медии

ОТВОРЕНО пИСмО
от Ивелина Христова Колева

жител на Габрово, тел. 088 897 9897

Уважаеми госпожи и господа,
Обръщам се към Вас за съдей-

ствие и предприемане на мерки и 
действия по компетентност относ-
но разрешаването на обществено 
значим проблем, който продължава 
от много години и от който съм 
конкретно засегната, причинява ми 
неудобство и предизвиква чувство 
за несправедливо отношение как-
то към хората с увреждания, така 
и към останалите потребители на 
таксиметров превоз в града. Като 
човек с увреждания на опорно-дви-
гателния апарат, с две изкуствени 
тазобедрени стави, често ми се 
налага да ползвам таксиметрови 
услуги. 

За пореден път ми се случва 
късно вечер около 23:50 часа да не 
мога да ползвам и разчитам на так-
симетровия превоз в Габрово, ако 
се окаже, че разстоянието между 
адреса на повикване и адреса на 
пристигане е кратко. В конкретния 
случай става въпрос за получен 
отказ на заявка за такси на 9 но-
ември 2018 г. от ул. „Райчо Каролев“  
№ 2 (старата стоматология и Меди-
цински център за спешна помощ) 
до площад „Лиляна“ (паметника на 
Митко Палаузов).

След свързване по телефона с 
двата таксиметрови диспечерски 
центъра получавам отказ от страна 
на превозвачите с оправданието, 
че разстоянието е много късо и 
нямат свободни автомобили, но 
ме съветват да им се обадя „след 
5 минути“, което и правя. При пов-
торното ми свързване по телефона 
с диспечерите от двата центъра 
успях да чуя как таксиметровите 
превозвачи отказват да изпълнят 
заявката, като изказаха иронич-
ни коментари. Защо е необходимо 
диспечерите да влизат в режим 
на преговори с наличните водачи 
кой от тях е на ред или желае да 
поеме заявката? Защо заявката не 
се възлага директно на някой от во-
дачите, при условие, че са излезли 
на работа и са поели ангажимент 
като таксиметрови превозвачи да 
извършват такъв тип услуги, без 
да имат право да си избират ад-

реси спрямо разстоянието? Така 
поне е указано в НАРЕДБА № 34 от 
6.12.1999 г. за таксиметров превоз 
на пътници, последно изменение в 
ДВ брой 33, от дата 17.4.2018 г.:

„Чл. 35. Превозвачът може да 
разкрива диспечерски пунктове, 
оборудвани с радио- или телефонна 
връзка.

Чл. 36. (1) Пътникът наема такси-
метров автомобил:

1. от таксиметрова стоянка, обо-
значена с пътен знак „Такси“;

2. от незабранените с пътни зна-
ци или маркировка места за пре-
стой и паркиране;

3. чрез подаване на сигнал с 
ръка;

4. чрез повикване по телефон;
(2) Пътникът може да наема ав-

томобил по свой избор, независимо 
от мястото му в колоната на чака-
щите таксиметрови автомобили“.

След категоричния отказ от 
страна на двата диспечерски центъ-
ра се наложи да се придвижа сама, 
затруднена поради здравословното 
ми състояние, в късен нощен час, 
със силно безпокойство за собст-
вената си сигурност - особено при 
наличието на три бездомни кучета, 
които ме следваха през целия път.

Разбирам, че разстоянието е 
кратко, но цената е около 2.00 лв. 
с първоначалната такса (нали това 
е идеята на тази такса), не съм 
оспорвала техните фиксирани такси 
и цени на услугата. Нека Общински 
съвет - Габрово да преразгледа 
реда и правилата, по който се из-
дават разрешителни документи на 
таксиметровите превозвачи и да се 
намери най-удачният за клиент и 
превозвач вариант, при който так-
симетровите превозвачи в нашия 
град да са удовлетворени и моти-
вирани да изпълняват курсове на 
кратки разстояние без да се чувст-
ват ощетени и да имат нужното 
уважение към клиентите си. Дали 
е удачен броят на регистрирани 
таксита и дали няма пренасищане 
на пазара в тази сфера, щом мо-
гат таксиметровите водачи да си 
позволяват избор кога да поемат 
заявки и кога да ги отказват? В 
цитираната по-горе НАРЕДБА № 34 
от 6.12.1999 г. за таксиметров пре-
воз на пътници също е разписано и 
уредено в кои случаи водачът има 
право да откаже изпълнение на 
услугата, което няма нищо общо с 
преценка на разстоянията по жела-
ната дестинация на клиентите. В на-
редбата не е посочено, че клиентът 
или водачът трябва да се съобразя-

ват с въпросите „от къде до къде“ 
да бъде извършена услугата.

„Чл. 44. (1) Водачът може да от-
каже превоз, когато:

1. прецени, че е застрашена си-
гурността му;

2. пътникът е в явно нетрезво 
състояние или под въздействието 
на друго упойващо вещество;

3. пътникът е с облекло, багаж, 
животни, които биха могли да за-
мърсят или повредят автомобила;

4. пътникът откаже да постави 
обезопасителен колан.

(2) Водачът на лек таксиметров 
автомобил няма право да откаже 
превоз на хора с увреждания, при-
дружени от кучета водачи.“

Нека служителите на ИА „Авто-
мобилна администрация“ да напом-
нят на фирмите, разкрили диспечер-
ски пунктове, оборудвани с радио и 
телефонна връзка, в какви случаи 
водачът на таксиметрово превозно 
средство може да отказва превоз 
(чл. 44 от Наредба № 34 за таксиме-
тровия превоз на пътници). В други-
те градове при повикване на такси 
по телефона никой не те разпитва 
за къде пътуваш, а е необходимо 
само да се посочи адреса, на който 
чакате таксито. Диспечерите само 
известяват клиента след колко вре-
ме ще пристигне заявеното от него 
такси. В същата НАРЕДБА № 34 от 
6.12.1999 г. за таксиметров превоз 
на пътници е ясно разписано кой 
упражнява контрол по нейното при-
лагане и изпълнение:

„Чл. 48. Контролът по прилагане-
то на тази наредба се осъществява 
от Изпълнителната агенция „Авто-
мобилна администрация“ и контрол-
ните органи на МВР.“

В социалните мрежи има много 
оплаквания от габровци по повод 
отказа за таксиметров превоз на 
кратки разстояния. Възможно е 
това да Ви изглежда несериозна 
тема, но в този застаряващ град 
има много възрастни хора, хора с 
увреждания, трудноподвижни, които 
трябва да се придвижват и разчи-
тат на таксиметрови услуги. Насто-
явам за решение на въпроса като 
съвестен данъкоплатец. Очаквам 
от Вас отговор дали гражданите на 
Габрово могат да разчитат на так-
симетрови услуги в областния град. 
Възможно ли е другите работещи в 
сферата на услугите да си позволя-
ват подобни своеволия и до какво 
би довело това?

С уважение: ……………………………………
                       (Ивелина Колева)

продължава от стр. 1
 „58 ученици от бившето 
ОУ „Цанко Дюстабанов“ са 
разпределени равномер-
но в останалите габровски 
училища: в НУ „Васил Лев-
ски“ - 6; ОУ „Ран Босилек“ 
- 6; ОУ „Неофит Рилски“ 
- 2; ОУ „Христо Ботев“ - 3; 
ОУ „Иван Вазов“ - 5; ОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“ 
- 10; СУ „Райчо Каролев“ - 
12; СУ „Отец Паисий“ - 14. 
  Проектът „Интеграцион-
ни мерки за повишаване 
училищната готовност на 
децата в община Габрово“ 
има за цел подпомагане 
успешното включване в 
образователната система 
на децата от етническите 
малцинства и/или от мар-
гинализирани обществени 
групи, посредством разно-
образни подходи и мерки. 
Предвидените специфични 
цели и дейности са насо-
чени към равнопоставено 
включване на всички деца 
в групите за предучилищна 
подготовка, възпитание в 
толерантност, разбиране 
и приемане, посредством 
създаване на възможност 
за взаимно опознаване, 
споделяне, обучение и 

творчество; включване на 
родителите във възпита-
телния процес и засил-
ване на мотивацията им 
за записване на децата в 
първи клас.
 Дейностите обхващат:
 • Подобряване на об-
разователната среда с 
участие на външни инсти-
туции - Регионален исто-
рически музей, Регионална 
библиотека „Априлов - Па-
лаузов“ и Дирекция „На-
ционален парк „Централен 
Балкан“. В заниманията, 
провеждани от представи-
тели от тези институции, 
са изявили желание за 
участие общо 679 деца, 
които са разпределени в 
36 групи в детските гради-
ни. Голям брой от децата 
участват и в трите тема-
тични направления.
 • Подобряване на учи-
лищна готовност чрез обу-
чение по български език, 
в изпълнение на която 
се провеждат занимания 
с децата, които имат за-
труднения в ползването на 
български език и чието 
ниво на ползване създа-
ва затруднение в общува-
нето. Предвид заявеното 

желание от родителите, в 
заниманията са обхвана-
ти 5 и 6-годишни деца от 
групите на задължителна 
предучилищна подготов-
ка. В резултат на това са 
сформираните 35 групи, с 
участие на 511 деца.
 • Дейността за съх-
раняване и развиване на 
културната идентичност е 
насочена към опознава-
не на етническото много-
образие чрез провеждане 
на занимания по танци и 
театър, което дава въз-
можност за развитие на 
таланта и заложбите на 
децата. През юни беше 
проведен фестивал на то-
лерантността под мотото 
„Първи стъпки в театъра“ 
и „Да танцуваме заедно“. 
Сформирани са 16 групи 
по танци с участие на 248 
деца и 16 групи по театър 
- с 260 деца. Организира-
ни бяха три екскурзии с 
децата до знакови места 
на територията на общи-
ната - паметника на Васил 
Априлов и паметника на 
Ран Босилек и посещения 
на РБ „Априлов - Палау-
зов“, Регионален истори-
чески музей и Природен 

парк „Българка“. Проведе-
ни бяха занимателни вик-
торини, свързани с темите, 
разглеждани по време на 
заниманията с децата.
 • Във връзка с из-
пълнението на дейност 
„Работа с родители и се-
мейства за подобряване 
включването в образова-
телния процес“ са прове-
дени индивидуални и гру-
пови консултации и „Час 
на родителя“ в детските 
градини. Включването на 
родителите във възпита-
телния процес е в съот-
ветствие и следва целите 
за постигане подкрепа за 
предучилищното възпита-
ние и подготовка на деца, 
записване в първи клас.
 Всички деца - 458, кои-
то са получили удостове-
рение за завършено за-
дължително предучилищно 
образование, са записани 
в първи клас.“
 Отговорът на кмета 
Таня Христова на въпроса 
за съдбата на три училищ-
ни сгради е, че сградата 
на бившата Първа прогим-
назия „Радион Умников“ на 
ул. „Радецка“ № 23 е вклю-
чена в резервния списък 

с проекти на „Инвести-
ционната програма за 
устойчиво и интегрирано 
градско развитие на об-
щина Габрово“, в рамките 
на процедура „Изпълнение 
на интегрирани планове за 
градско възстановяване и 
развитие 2014-2020“ по ОП 
„Региони в растеж“ 2014 
- 2020 г., под името „Пре-
устройство на обществена 
сграда в Общински център 
за работа с деца „Радион 
Умников“.
 „Другите две сгра-
ди - Център за специална 
образователна подкрепа 
(ЦСОП) - Габрово (бивше 
училище „Николай Палау-
зов“) и бившата сграда на 
начално училище „Васил 
Левски“, следва да се из-
ползват при спазване из-
искванията на чл. 305, ал. 
1 от Закона за предучи-
лищното и училищното об-
разование - за образова-
телни, здравни, социални 
или хуманитарни дейности 
по реда на Закона за дър-
жавната собственост, За-
кона за общинската соб-
ственост и подзаконовите 
актове по прилагането им. 
 Двете училищни сгради 

са със статут на публич-
на общинска собственост. 
Относно бившата сграда 
на Начално училище „Ва-
сил Левски“ има предло-
жение от директорите на 
Регионалния исторически 
музей и Регионалната биб-
лиотека „Априлов - Пала-
узов“ за предоставяне на 
безвъзмездно управление 
за нуждите на двете ин-
ституции с цел опазването 
на културното наследство. 
Мотивите на вносители-
те са, че във фондовете 
на двете институции се 
съхраняват най-старите и 
най-ценни книжовни сви-
детелства за миналото на 
Габрово. Наложително е 
разширяване на ателието 
за реставрация и консер-
вация на РИМ - Габрово, 
както и необходимостта от 
нови фондохранилища за 
културни ценности, перио-
дичен печат и книги. В 
коридорите на училищна-
та сграда може да бъде 
експонирана постоянна 
изложба за историята на 
училището, едно от най-
старите в нашия град. 
  За сградата на бивше 
училище „Николай Палау-

зов“ има проявен интерес 
от неправителствени орга-
низации да се ползва като 
„споделено пространство“. 
За двете сгради, които 
са със статут на публич-
на общинска собственост, 
е добре да се проведе 
публичен дебат, за да по-
стъпят повече предложе-
ния относно бъдещото им 
ползване.
 При решение за про-
мяна предназначението 
на сградите на закритите 
училища е необходимо съ-
гласие от Министъра на 
образованието и наука-
та, съгласно чл. 134, ал.8 
от Закона за устройство 
на територията. Мотиви-
раното искане за промя-
на предназначението на 
имотите и сградите на за-
критите училища трябва 
да бъде комплектовано с 
решения на Общински съ-
вет - Габрово, становища 
на Регионално управление 
по образование - Габро-
во и дирекция „Социални 
дейности и образование“ 
при Община Габрово, как-
то и извадка от действа-
щия подробен устройствен 
план.“

Николàй Гриãоров питà зà ñъäáàтà нà три áивши училищни ñãрàäи

 Община Габрово обя-
вява публичен конкурс 
за изработване на лого 
„Габрово – творчески град 
на занаятите и народните 
изкуства“. 
 В конкурса могат да се 
включат художници и гра-
фични дизайнери от стра-
ната и чужбина.
 Новият символ тряб-
ва да представя Габрово 
като благоприятно място 
за творчество, предпри-
емачество и иновации. 
Знакът ще бъде използван 
в бъдещи комуникационни 
кампании и презентацион-
ни материали, интернет 
сайт, като част от регла-
ментираната употреба на 
ЮНЕСКО или отделно, за 
да идентифицира Габро-
во като Творчески град на 
ЮНЕСКО.
 Всеки участник може 
да предложи до три идеи 

за лого, в което да е из-
писано „Габрово – град 
на занаятите и народните 
изкуства“. Проектите тряб-
ва да са създадени специ-
ално за този конкурс и да 
са придружени от кратко 
описание на концепцията.
 За победителя е пред-
видена награда от 2 500 

лв. Ще бъдат дадени и две 
поощрения по 500 лв. За-
явките ще се приемат чрез 
електронна форма от 2 до 
21 януари 2019 г.
 Пълните условия за 
участие и регламента на 
конкурса са публикувани 
на www.creativecity.gabrovo.
bg.

Оáщинà Гàáрово оáяви конкурñ зà лоãо 
„Гàáрово - творчеñки ãрàä нà ЮНЕСКО”



323 ноември 2018 г.

БизнЕс и инВЕсТиции
разраБоТЕн БизнЕс за 
алкохол и цигари се про-
дава на тел. 0889/549-
383. [11, 4]
разраБоТЕн БизнЕс - 
пицария, се продава на 
тел. 0899/161-663. [11, 1]

лоВ, риБолоВ
нЕопрЕн SeAc Sub, нов 
- 170 лева, употребяван, 
отлично състояние - 100 
лева, харпун, нов Seac 
Sub, 75 см - 100 лева. 
0898/535-793 [33, 15]

продаВа Машини
Трифазна фуражоМЕл-
ка за 170.00 лева се про-
дава на тел. 0898/76-06-
16. [3, 3]
ТриконЕчЕн оВЕрлог се 
продава на тел. 0876/522-
774. [6, 1]

продаВа МаТЕриали
горнооряхоВски циг-
ли с два канала се прода-
ват на тел. 0897/220-386. 
[20, 20]
каМЕнни плочи - 8 лв./
кв., и дялан камък - 35 
лв., се продават на тел. 
0895/752-838. [24, 10]
упоТрЕБяВани кЕ-
рЕМиди - 0.25 лв. за 
брой, се продават на тел. 
0886/238-417. [3, 2]

продаВа оБзаВЕжданЕ
спалня с луксозен ма-
трак за 200 лева се про-
дава на тел. 0895/606-
520. [5, 4]

нафТоВа пЕчка се про-
дава на тел. 0877/666-
142. [5, 4]
нафТоВи пЕчки - 2 
бр., се продават на тел. 
0876/522-774. [6, 1]

продаВа разни
казани за ракия се про-
дават на тел. 0899/688-
841 - Горна Росица. [20, 
15]
ТръБи, лаМарини, ел. 
мотори и други се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 10]
коТЕл чугунЕн, 24 кило-
вата, Solitech Plus, цена по 
договаряне - 0897/932-
028 [20, 2]

жиВоТни продаВа
оВцЕ сЕ продават на тел. 
0896/544-474. [22, 19]
дВЕ прасЕТа за кла-
не се продават на тел. 
0899/624-149. [25, 12]
Малки прасЕТа се про-
дават на тел. 0893/972-
371. [3, 3]

ярЕТа до 27 кг - 5 лв./
живо тегло, от 28 кг - 4 
лв./живо тегло, се прода-
ват на тел. 0892/989-718. 
[6, 6]
кози, ярЕТа, овен и пръч 
се продават. За справки: 
тел. 0877/983-204. [11, 4]
жЕнски ТЕлЕТа - 2 бр., 
по 300 кг, за доотглежда-
не или клане, се продават 
на тел. 0899/181-814. [6, 
2]
краВи сЕ продават на 
тел. 0890/214-128. [3, 2]
коБила, подходяща 
за езда, и овце-май-
ки се продават на тел. 
0899/726-607. [4, 1]

Тор
оВчи Тор се продава на 
тел. 0896/544-474. [22, 
19]

купуВа разни
Буркани сЕ изкупуват 
на тел. 066/88-21-13, 
0884/156-497, срещу „Ка-
питан Дядо Никола“.
сТара нафТа се купу-
ва на тел. 0895/752-838. 
[24, 10]

купуВа МаТЕриали
пункТ за вторични купу-
ва всякакви железа - тел. 
0896/183-637. [24, 10]

работа предлага, търси; продава-купува обзавеждане, разни; уроци, курсове; животни продава-купува

Отопление 
нà пелети
представител на  
GOLDEN FIRE

инж. ИВАН 
ГОСпОДИНОВ, 

КОНСУЛТИРА, 
ДОСТАВЯ, 

мОНТИРА, пУ-
СКА, пОДДъРжА

Справки на тел. 
0887 611 753, 

066 810 410. 
Офис Габрово, 

ул. „Отец паисий“ 2,  
ет. 4, в. „100 вести“

Вашата обяВа ще бъде от-
печатана още на следващия ден, 
ако бъде подадена в редакцията 
на „100 вести“ до 16.30 часа. Це-
ните на обявите са: 15 стотинки 
на дума, без предлози и съюзи, за 
едно отпечатване; 30 ст./дума за 
обява в каре; 40 ст./дума в каре 
със сива подложка. Можете да из-
ползвате специалните отстъпки 
за годишни обяви. При текущите 
обяви всяка 11-та е безплатна. 

раБоТа прЕдлага

фирМа с уТВърдЕни 
позиции наБира: 
почисТВащ пЕрсо-
нал с опиТ за Мо-
Билни групи, раБоТ-
ници за пЕрално 
сТопансТВо, гради-
нар, хигиЕнисТи. 
съВрЕМЕнни усло-
Вия на Труд, оТлич-
но ВъзнаграждЕ-
ниЕ. Справки на тел. 
0892/24-67-67. [10, 9]

фирМа Търси мебелист 
и монтажник. Справки на 
тел. 0898/626-781
ТурисТичЕска фирМа 
търси човек за работа в 
ТА до 29 години и с ви-
сше образование туризъм. 
Справки на тел. 0879/21-
23-25. [11, 11]
фирМа Търси работник 
за автомивка. Справки на 
тел. 0894/677-099. [11, 8]

фирМа за производство 
на PVC И PE тръби търси: 
ЕКСТРУДЕРИСТИ И ОБЩИ 
РАБОТНИЦИ; ШПРИЦЬОРКИ 
И ОБЩИ РАБОТНИЧКИ. Ра-
бота на три смени с атрак-
тивно заплащане. За ин-
формация: тел. 0884/229-
920. [14, 13]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка. 
Справки на тел. 0895/521-
858. [30, 13]
хоТЕл „БожЕнци“ тър-
си да назначи сервитьор/
ка. Осигурен транспорт. 
Справки на тел. 0878/444-
753. [11, 5]
фирМа „Йоана-89“ ООД 
търси да назначи служи-
тел, обслужващ бензи-
ностанция. За връзка: тел. 
0886/010-003, 0877/347-
907. [11, 5]
БисТро „карТал“ тър-
си сервитьор/ка за пе-
тък и събота вечер. По-
вече информация на тел. 
0889/319-654. [11, 9]
фирМа Търси шофьор-
дистрибутор. Заплащане: 
до 1000 лева. Справки на 
тел. 0887/875-652. [11, 5]
Винарна „рачо Кова-
ча“ търси майстор готвач 
с опит и сервитьорки. 
Справки на тел. 0876/683-
768. [13, 9]

„сТс принТ“ ад Тър-
си да назначи пЕ-
чаТар. Справки на тел. 
066/817-131, 066/817-
132. [11, 10]

шиВашка фирМа за 
спортни принадлежности 
открива 7 работни места 
- оператор в шевното про-
изводство. Отдел „Човешки 
ресурси“, gabby_m@abv.
bg, тел. 0887/623-490. 
[13, 5]
грил-паВилион прЕд 
магазин „Кауфланд“ търси 
да назначи продавач-кон-
султант. Справки на тел. 
0887/907-032. [14, 8]
Магазин за хранителни 
стоки търси продавачка за 
кв. Палаузово. Справки на 
тел. 0899/099-226. [11, 4]
заВЕдЕниЕ В центъра 
търси нощен пазач. Справ-
ки на тел. 0897/97-47-04. 
[11, 7]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0887/587-354. [11, 7]
раБоТник за малка кра-
веферма се търси на тел. 
0876/415-480. [5, 2]
пЕрсонал за работни-
чески стол и лавка в град 
Севлиево се търси на тел. 
0884/077-557. [7, 6]

сТроиТЕлна фирМа 
„Мегастрой 2014“ търси 
да назначи тенекеджии за 
изработка на улуци с опит. 
Справки на тел. 0885/082-
253. [6, 2]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ ЕООД търси да на-
значи монтажници и за-
варчици на метални 
конструкции с опит. По-
вече информация на тел. 
0885/082-253. [6, 2]
фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
кофражисти с опит. За 
повече информация: тел. 
0895/100-986. [6, 2]
аВко ад - поделение Се-
влиево, търси: тъкачи, опа-
ковчик, оператор на маши-
на каландър. Работи се на 
норма, предимно дневна 
смяна. Стартова заплата - 
800 лв. За контакти: тел. 
0889/713-566; sevlievo@
avko.bg. Адрес: гр. Севли-
ево, ул. „Марин Попов“ 
45. [3, 1]

подЕМкран ад - гр. 
гаБроВо, ул. „гЕ-
нЕрал николоВ“ 1, 
Търси да назначи 
ЕлЕкТрозаВарчик и 
шлосЕр. Информация 
на тел. 066/801-375 
или на място. [5, 2]

фирМа „МЕгасТроЙ 
2014“ търси да назначи 
ВиК специалисти с опит. 
За повече информация: 
тел. 0895/100-986. [6, 2]
фирМа В Германия, об-
ласт Карлштруе, набира 
работници За куриерски 
услуги. Пълен работен 
ден, осигуровки и тру-
дов договор. За контак-
ти на български език: тел. 
0049/176-450-79-054. [5, 
3]
ТаксиМЕТроВи шо-
фьори се търсят на тел. 
0896/644-577. [11, 3]
хоТЕл „приМа S“ в 
местността Узана търси 
камериерка за зимния се-
зон (може и пенсионер). 
Справки на тел. 0888/009-
001. [17, 2]

наБираМ крЕдиТни 
консултанти. Гъвкаво ра-
ботно време, доходи без 
граница - Габрово, Трявна, 
Дряново. Справки на тел. 
0894/547-397. [4, 1]
ако разполагаТЕ със 
свободно време и имате 
нужда от допълнителни до-
ходи, обадете се на тел. 
0894/330-571. [4, 1]
фирМа за металообра-
ботка набира работници. 
Справки на тел. 0899/819-
686. [11, 1]

раБоТа Търси
почасоВо почисТВанЕ 
на офиси и други се тър-
си на тел. 0895/454-501. 
[11, 7]

грижа за дЕца, 
Болни и ВъзрасТни

дп супорТ предлага 
услугата “ЛИЧЕН АСИС-
ТЕНТ” (почасово) - тел. 
0877/493-060. [6, 1]

глЕдаМ ВъзрасТни и бо-
лни хора - тел. 0876/160-
369. [4, 2]
глЕданЕ на деца мол - 
0878/555-841. [13, 4]
Търся жЕна до 65 години 
за гледане на стари хора 
срещу унаследяване - тел. 
066/99-22-44. [5, 4]

Бинго зала 
„гаБроВо“ 

Търси 
крупиЕТа

0896 604 999 

МожЕ и сТудЕнТи 
задочници

лЕкари
психиаТър и нЕВролог. 
д-р ТрифоноВ, Габро-
во, ул. „Емануил Манолов“ 
№ 12-А, справки на тел. 
066/804-549, 0885/251-
655. ИЗДАВА ПСИХИА-
ТРИЧНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ.
д-р БалникоВа - кожен 
лекар -  0888/878-193.
д-р ЙорджЕВа - кожен 
лекар - тел. 0888/544-
046.

д-р Траяна хрисТо-
Ва - лЕкар-психи-
аТър, униВЕрси-
ТЕТска Многопро-
филна Болница за 
акТиВно лЕчЕниЕ 
по нЕВрология и 
психиаТрия „сВЕТи 
науМ“ - гр. софия, 
приЕМа В каБинЕТ 
за психично здра-
ВЕ - гаБроВо, ул. 
„Омуртаг“ 1. За запис-
ване: тел. 0887/33-95-
51. [20, 4]

д-р Марина Санкева, 
специалист кожни и ве-
нерически болести, есте-
тична дерматология, гр. 
Габрово, ул. „Брянска“ 11, 

понеделник, вторник, сря-
да и петък от 10.00 до 
17.00 часа. Записване на 
тел. 066/800-140
д-р гЕорги ТаБакоВ 
- очЕн каБинЕТ - ул. 
„Тотю Иванов“ 25 - пре-
гледи на деца и възраст-
ни, поставяне на меки и 
твърди контактни лещи - 
понеделник до петък - от 
9 до 18 ч.; събота и неде-
ля - след уговорка на тел. 
066/80-32-37

козМЕТика, Масаж
лЕчЕБни Масажи -  
0876/731-419. [22, 21]
спорТЕн ВъзсТаноВи-
ТЕлЕн класически масаж 
- Монката, тел. 0883/256-
793. [24, 13]

БЕЗПЛАТНИ 
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ
при поръчки на 
диоптрични очила: 
вторник и четвъртък
от 16.30 до 18.30 ч.

Габрово, ул. “Козлодуй” 1
066/803-045, 0889/924-697

1 9 9 2

уроци, курсоВЕ
цЕнТър за ПРОФЕ-
СИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ 
- ГАБРОВО, организира 
лицензирани курсове 
за: огняр, кранист,  мо-
токарист, машинист на 
пътно-строителни маши-
ни, готвач, барман-сер-
витьор, козметик, фри-
зьор, лечебен масаж, 
маникюр, педикюр, нок-
топластика. Издава се 
държавен документ за 
правоспособност. Обу-
чение с ваучер за безра-
ботни и работещи. Тел. 
066/80-85-92, от 10.30 
до 12.30 ч., 0887/361-
876.
спорТЕн клуБ „Алфа-
Метал“ провежда курсо-
ве за безопасно бораве-
не с огнестрелно оръжие 
- 066/80-69-62

счЕТоВодсТВо
счЕТоВодна канТо-
ра „КОНТО-ЕКСПЕРТ“ 
- счетоводни услуги, 
годишно приключва-
не, данъчни деклара-
ции - справки на тел. 
066/804-066

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ - ГАБРОВО
2-ст., тухла, Театъра, ет. 6, 54м2                        договаряне
2-ст., Лъката, ново стр., лукс, ет. 2, 69м2                          42500 eu
2-ст., Център ет. 3/6, 80 м2, обзаведен,след ремонт          36500 eu
2-ст., Г.Бърдо, ет. 8/11, 62 м2, южен,за ремонт          22500 eu
3-ст., Тр-1, ет. 5/5, 76 м2, панел ,за ремонт          14000 eu
3-ст., Болница, ет. 3/5, 94 м2, тухлен, гараж, таванска           349000 eu

ПРОДАВА КЪЩИ, ЕТАЖИ - ГАБРОВО
Борово,2-ет., 53м2 ЗП, , двор 192 м2, за основен ремонт 21200 лв 
Борово, 3-ет., 60 м2 ЗП, лятна кухня, двор 309 м2, на две улици 26500 лв
Шенини, 2-ет., 229 м2 РЗП, двоен гараж, гр. стр. двор 570 м2 45500 eu 
Велчевцио, 2-ет., 125 м2 ЗП, двор 539 м2, за ремонт 33000 лв

ПРОДАВА КЪЩИ - ОБЛАСТ ГАБРОВО
Беломъжи, 130м2 РЗП, обзаведена, с гараж, двор 545м2 44900 eu
Богданчовци, 1-ет., 36 м2 ЗП, 452 м2 двор 17200 лв
Влайчевци, 2-ет., монолит, 120 м2 РЗП, гараж, двор 1500 м2 22600 лв
Гарван, 2-ет., 40 м2 ЗП, гараж, двор 1054 м2          17980 лв
Гергини, къща, 55м2 ЗП, стара, с чердак, 700м2 двор 18000 лв
Гoрнова могила, автентичен чифлик с 2 стари къщи с плочи, 451 м2 РЗП, 2 
плевни, кладенец, двор 9960 м2 34900 eu
Гостилица, 2-ет., 180 м2 РЗП, плевня изцяло от камък, двор 750м2 39500 лв
Дебел дял, 50 м2 ЗП, 2 ет., плевня, двор 1917 м2           12200 лв
Донино, 2 ет. къща, за реставр., 110 м2 ЗП, геран, двор 900 м2 27000 лв
Здравковец, 2 ет., напълно реставрирана и обзав., двор 2500 м2 27000 eu
Иванили, 39м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, навес, двор 959м2 12000 лв
Камещица, 60м2 ЗП, стоп. постройки, за ремонт, двор 1200 м2     16000 лв
Лесичарка, 2 ет. 100 м2 ЗП, , двор 2432 м2          50000 eu
Ловнидол, 2 ет., 60 м2 ЗП, осн. ремонт, плевни, двор 1170 м2 26600 eu
Малини, 2-ет., 50 м2 ЗП, плевня, къща 70 м2 ЗП двор 1450 м2 12000 лв
Новаковци, 59 м2 ЗП, стара с чердак, двор 1480 м2 15000 лв
Пройновци, 2 къщи за гости, 420м2 РЗП, двор 1187м2 126000 лв
Райновци, 94м2 РЗП, гараж, плевня, 1650м2 двор 53900 лв
Свинарски дол, стара с чердак - 104 м2, плевня, двор 12000 лв
Сейковци, 250м2 ЗП, 2 къщи, стари, ч.реставрирани,двор 1500м2 43000 лв
Спасовци, 38м2 ЗП, двор 766м2 22850 лв
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19000 лв
Старилковци, 300 м2 РЗП,5 стаи, механ, двор 1200 м2 33500 eu
Стойчевци, монолитна с чердак, двор 2540 м2, ток, вода, бунгало 36500 eu
Съботковци, стара с чердак -104 м2, плевня, навес с плочи, за основен 

ремонт, двор 1054 м2, подходяща за селски туризъм 19000 лв
Стойчовци, стара с чердак -160 м2, плевня навес с плочи, за основен 
ремонт, двор 1890 м2, подходяща за семеен туризъм 22700 лв
Стойчевци, монолитна, 3 спални, двор 1478 м2, барбекю 35000 eu
Стойковци, лок. парно, 102 кв.м РЗП, панорама юг  49660 eu
Торбалъжи, 70 м2 ЗП, напълно ремонтирана, 2600 м2 двор 34000 eu
Трапесковци, 1-ет., 140 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 2 дка         30000 лв
Харачери, стара с 5 стаи, 2 механи, гараж, двор 1042 м2 42000 лв
Читаковци, 250м2 ЗП, стара основно реставрирана, сондаж за вода, нов 
покрив и дограма ,двор 2200м2 45000 лв
Чехлевци, стара, с плочи, 90м2 ЗП, двор 2052м2          11300 лв
Янтра, 2-ет., 80 м2 ЗП, стоп. постройки, двор 1320 м2          16880 лв

ПРОДАВА - ВИЛИ
Лесичарка, 2-ет., 57м2, гараж, двор 580м2 42500 лв

Куката, битова постройка, 40 м2, двор 500м2 14000 лв

ПАРЦЕЛИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, ГОРИ ПРОДАВА
Борики - 5580 м2, за 4 къщи - 67000 лв.; 
Гостилица-12 дка до бента на р. Янтра - 6 eu/м2; 
До басейн “Гиргини” - 4 дка; Ч
ерневци - 6 дка; Караиванца - от 1 дка до 6 дка; 
Геша - 40 дка; Ритя - 8 парцела; Керека - 20 дка, 28 дка, 15 дка

БИЗНЕС ИМОТИ
Зелено дърво, къща за гости, н. строит., 129м2 ЗП, двор 2190м2  100000 eu
Сейковци, 2 къщи за гости, 372 м2 РЗП, двор 4181м2 180000 лв
Панорамен бар с 80 места, 2 зали - 466 м2 166000 лв
ГАБРОВО, СГРАДА С МАГАЗИН, КАФЕ И ОФИСИ В ГРУБ СТРОЕЖ 88000 eu
ГАБРОВО, СПА-ХОТЕЛ, НЕЗАВЪРШЕН СТРОЕЖ, двор 6320 м2 270000 eu

�АГЕНЦИЯТА СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ БДС EN 
15733 
�  АГЕНЦИЯТА РАБОТИ САМО С ДОГОВОР В ПИСМЕНА ФОРМА
� ДОГОВОР ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВА ИЛИ УСЛУГАТА „ЕКСКЛУЗИВЕН 
АГЕНТ НА КУПУВАЧА“
� СЕРТИФИЦИРАН ОЦЕНИТЕЛ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ � ДОВЕРИТЕЛНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
� ПАКЕТ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИ-
ЖИМИ ИМОТИ 
� ОЦЕНКИ ЗА БАНКОВИ КРЕДИТИ
� БЕЗПЛАТНА ОЦЕНКА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

НАШИ КЛИЕНТИ ТЪРСЯТ: КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ В БЛИЗКИТЕ 
ДО ГАБРОВО СЕЛА до 10 км, ПАРЦЕЛИ -БОРОВО, СИРМАНИ, ВЕЛЧЕВЦИ, ЧЕ-
ХЛЕВЦИ, ВОЙНОВО, ГАЧЕВЦИ, ВРАБЦИ, БОЙНОВЦИ, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯ-
НИЕ В БОГАТОВО, КОРМЯНСКО ГОРНА РОСИЦА, КЪЩИ В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ 
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https://paragon-bg.com • http://paragon-bg.com

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 5 ��066 860 007 

 0889 507112, 0885 812240

http://gabrovo.house

даВа заЕМ
крЕдиТи - тел. 0897/219-833. [22, 9]
заЕМ днЕс - тел. 0898/970-820. [22, 22]
крЕдиТ до заплата - тел. 0896/481-410. [12, 1]
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КУПУВА СЕЛСКИ КЪЩИ В РЕГИОНА
КУПУВА ДВУСТАЕН, ТРИСТАЕН АПАР-
ТАМЕНТ до 35 000 лв
ПРОДАВА НОВИ ОФЕРТИ:
ИЦ, 50 м2, ет.2, PVC 48 000 лв
Ш. мост, 65м2, ет. 2, PVC 42 000 лв
Младост, 116 м2, тухла 60 000 лв
Младост, гарсониера,PVC,ет.1 28 000 лв
Младост, 87м2, тухла, PVC 56 000 лв
Ид. център, магазин, 40м2 48 000 лв
Ид. център, 77 м2, 3-ст., ет.2 60 000 лв
Център, 2-ст., тухла, ет. 3 40 000 лв
Център, къща,2 етажа, гараж 48 000 лв
Бичкиня, 2-ст., панел, ет. 2 27 000 лв

Киевци, УПИ, 1200 м2 36 000 лв
Д. Дянко, гарсониера, тухла 30 000 лв
Г. бърдо, къща, 75м2, гараж 63 000 лв
Драгановци, 750 м2, УПИ 16 000 лв
Борики, мас. вила, 2 ет.,1дка 55 000 лв
Ангелово, масивна вила,1.5дка 44 000 лв
ИЗГОДНИ ОФЕРТИ: 
Ш. мост,къща, 80м2,PVC,двор 55 000 лв
Център, 90 м2, ет. 2 28 000 лв
Център, 140 м2, ет. 2 25 000 еu
Враниловци, 80 м2 ЗП, двор 11 000 лв
Гергини, къща, плевня,1495м2 19 000 лв
Гарван,къща, 52м2,2 дка двор 20 000 лв
ОЩЕ ОФЕРТИ - НА МЯСТО, В ОФИСА

МОНОЛИТ24
години

www.monolit-bg.com

уют  •  спокойствие  •  сигурност
“Скобелевска” 32, ет. 1 (срещу Театъра)

тел.: 066/80 85 74,  0885 118 119

26/01

тел. 0675/32 824,
моб. 0885/666 636

имоти; автопазар;  превози, билети; турагенции

за поръчки: габрово,„полипрес“ оод, централа: 066/810900 до 810939 GSM gate: 0885502501, 0884501503, вътр. 10, 20 красимир Мирчев 

ГАБРОВО, ул. “ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ” 32
066/800180, 0887882088, 0876666693

www.spaholiday.bg

ЕДНОДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
ОДРИН НА ПАЗАР - 29.09; 13.10; 20.10; 10.11; 
01.12; 15.12 - 45 лв.
БУКУРЕЩ - 20.10 - 38 лв.
БУКУРЕЩ С ДВОРЕЦА НА ЧАУШЕСКУ -10.11, 42 лв.
БУКУРЕЩ - ПОСЕЩЕНИЕ И ЗАБАВЛЕНИЕ В СПА 
ЦЕНТЪР ТЕРМИ - 21.10; 18.11 - 45 лв.
ПЛЕВЕНСКА ПАНОРАМА - 18.11 - 23 лв.
БУКУРЕЩ - ПРЕДКОЛЕДНО ПАЗАРУВАНЕ - 
09.12;15.12;22.12-36 лв.
ДВУДНЕВНИ И ТРИДНЕВНИ ЕКСКУРЗИИ ОТ ГАБРОВО
СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ - ДОЙРАН, ЕДЕСА И КАСТОРИЯ 
- 12.10  с 2 нощувки - 210 лв.
ГЪРЦИЯ - СОЛУН, ПАРАЛИЯ КАТЕРИНИ, МЕТЕОРА 
- 05.10 с 2 нощувки - 215 лв.
РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ, СИНАЯ, БРАН, БРАШОВ - 
12.10 - 149 лв.; 14.12 - 129 лв., 2 нощувки,  06.10; 
03.11 - 125 лв. с 1 нощувка
СИБИУ, АЛБА ЮЛИЯ, ХУНЕДОАРА, СИГИШОАРА - 
26.10;07.12-195 лв.

РУМЪНИЯ - БУКУРЕЩ И СПА РЕЛАКС с посещение 
дома на Чаушеску - 20.10; 17.11,1 нощ.,99 лв. 
БАНСКО, ЛЕЩЕН, КОВАЧЕВИЦА, ДОБЪРСКО - 19-
21.10 - 2 нощувки - 135 лв.
БАНСКО И ДОБЪРСКО - 1 нощ. с вечеря, 89 лв.
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12;19.12-5/3нощ.389 лв.
БЕЛГРАД - 22.12 - 3/2 нощувки, 195 лв.
КОЛЕДА В ПАМПОРОВО - 25.12 - 4 дни, закуска, 
обяд и вечеря - 262 лв. 
КОЛЕДНА ГЪРЦИЯ В ДРАМА - 26.12-2 нощ.,195 лв.
НОВА ГОДИНА ОТ ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО

НОВА ГОДИНА В КОРФУ - от 29.12. - 370 лв.
НОВА ГОДИНА НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО - 29.12-380 лв.
НОВА ГОДИНА В НИШ - 30.12 - 359 лв.
НОВА ГОДИНА В АНТАЛИЯ И КУШАДАСЪ с автобус 
и самолет в хотели 5* на ол инклузив за 4 и 5 
нощ., тръгване 27, 28.12, от 342 лв. до 652 лв.
ПРОДАЖБА НА САМОЛЕТНИ И АВТОБУСНИ БИЛЕТИ
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ЕКСКУРЗИИ СЪС САМОЛЕТ:
- ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА И ЕЗЕРОТО ЛУГАНО - 
6 дни, 1039 лв. 
- РИМ - 6 дни - 931 лв.
- КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ - 1606 лв.
- НАЙ-КРАСИВИТЕ ИТАЛИАНСКИ ЕЗЕРА - 8 
дни - 1552 лв.
- ШВЕЙЦАРСКА МАГИЯ - 6 дни, 1145 лв., 
18.08.18
- ЛОНДОН - 6 дни - от 1377 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 9 дни, 1431 лв.
- ЦЯЛА СКАНДИНАВИЯ И БЕРГЕН - 11 дни, 2541 лв.
- ЯПОНИЯ – 11 дни, 5497 лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/sas-samolet/

ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС:
- ПРАГА, БРАТИСЛАВА, БУДАПЕЩА, ВИЕНА - 
461 лв., 7 дни
- ПАРИЖ, ВИЕНА, ЗАЛЦБУРГ- 10 дни, 630 лв.
- БАРСЕЛОНА, ФРЕНСКА РИВИЕРА, ПРОВАНС 
- 10 дни, 814 лв.
- СИЦИЛИЯ - 745 лв., 8 дни
- УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - 5 дни,3 нощ., 220лв.
http://www.agency-metal.com/ekskurzii/s-avtobus/

КРУИЗИ:
- КРУИЗ ДО САНТОРИНИ С ТРАНСПОРТ И ВОДАЧ – 
06.09.2018 г., 565€ (външна каюта)
- 7 ДНИ КРАСИВИТЕ БРЕГОВЕ НА ИЗТОКА (с 
представител на фирмата),26.01.2019,от 429€
- ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА МАЛДИВИТЕ - 7 дни, 
15.12.2018, 429€
- КРУИЗ ДО ОСТРОВИТЕ ТЕНЕРИФЕ И 
МАДЕЙРА - 11 дни, 18.11.2018-819€/969€; 
24.09.2018 – 1109€
- 7 ДНИ ТАЙЛАНДСКИ ПОТАЙНОСТИ - 
08.01.2019 - 599€
- 17 ДНИ АРЖЕНТИНСКИ РИТМИ - 999€, 
26.11.2018 г.
- 5 ГРЪЦКИ ОСТРОВА И КУШАДАСЪ – 307€
http://www.agency-metal.com/cruises/

ПОЧИВКИ С АВТОБУС:
- МЕЧТАНОТО МАРОКО С ТРИ ЕКСКУРЗИИ-  
1190лв.,05.09.2018; 12.09.2018, 8дни,7 нощ.
- ТУНИС ОТ А ДО Я - 05.09.2018 г.,1250 лв.
- ЕГИПЕТ ОТ А ДО Я - КРУИЗ ПО НИЛ, КАЙРО 
И ХУРГАДА - 06.10,13.10,20.10.2018 – 1267лв.
http://www.agency-metal.com/pochivki/prepor-
chano/

ГАБРОВО,  “СТЕФАН КАРАДЖА” 3,  0877/61 05 58, 066/800151

 ОЩЕ МНОГО ОФЕРТИ НА WWW.AGENCY-METAL.COM
30/05

ул. “1 май 1876” 1-В
тел. 066/80-49-48
www.sviat.eu 
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ЕКСКУРЗИИ С АВТОБУС ОТ ГАБРОВО
БУКУРЕЩ С РАЗВЛ.ЦЕНТЪР THERME - 17.11., 43 лв.
БУКУРЕЩ, ЕДНОДНЕВЕН ШОПИНГ - 08.12., 40 лв.
ОДРИН за 1 ден,/24.11./1.12/8.12/15.12./22.12.,40лв
СИНАЯ-БРАН-БРАШОВ - 16.12., 2 нощ., от 129 лв.                                                                                                     
ИСТАНБУЛ - 2 нощ., 22.11./06.12., от 150.00 лв.                                                         
НГ ИСТАНБУЛ - 28.12., 3 нощ., от 270 лв.
НГ КУШАДАСЪ - 28.12., 4 нощ., от 260 лв.
НГ АНТАЛИЯ - 28.12., 4 нощ., от 318 лв.
ЕКСКУРЗИИ ОТ СЕВЛИЕВО/ВЕЛИКО ТЪРНОВО   
ПРЕДКОЛЕДНА ВИЕНА - 12.12., 3 нощ., 355 лв.                                                                  
НГ В ОХРИД - 29.12., 390 лв., НГ В КОРФУ - 29.12.,                                                           
357 лв до 15.10., НГ В БУКУРЕЩ - 240 лв., НГ В 
БЕЛГРАД - 345 лв., ЗАГРЕБ - 514 лв., САРАЕВО - 494 
лв., НГ ОТ СОФИЯ В СКОПИЕ - 289 лв., БЕЛГРАД - 
306 лв., АЛБАНИЯ - 505 лв., ДУБРОВНИК - 579 лв., 
ВИЕНА - 504 лв., ПРАГА - 582 лв., РИМ-ВЕНЕЦИЯ-

ФЛОРЕНЦИЯ - 679 лв.  
НГ В ГЪРЦИЯ, собствен транспорт - 29.12.-01.01., 
3 нощувки - ТАСОС - 420 лв., КАВАЛА - 401 лв., 
СОЛУН - 260 лв., АЛЕКСАНДРУПОЛИС - 550 лв., 
ХАЛКИДИКИ - 272 лв. 
ПОЧИВКИ в ТУРЦИЯ - КУШАДАСЪ, БОДРУМ, ДИДИМ,                                                        
МАРМАРИС, АНТАЛИЯ - ранни записвания до 30 
ноември 2018 г.
ЕКЗОТИЧНА НОВА ГОДИНА 2019    
ТАЙЛАНД, БАЛИ, МАВРИЦИЙ, ШРИ ЛАНКА, МЕКСИКО, 
ДОМИНИКАНА, ТУНИС, ДУБАЙ, МАРОКО, ИЗРАЕЛ
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА ЛЯТО  2019
ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ТЕНЕРИФЕ,                                            
ГЪРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ДУБАЙ, ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ,                                                                                               
МАРОКО, ТУНИС, ИНДИЯ, МАЛДИВИ
АВТОБУСНИ И САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ НА WIZZ 
AIR И RYANAIR    

sviat@mail.bg

 
        

аВТоМоБили продаВа
голф 3 - 1800, газ-бен-
зин, цена: 1100 лв., се 
продава на тел. 0876/547-
148. [6, 4]
сЕаТ алхаМБра - 1999 
г., се продава на тел. 
0895/093-912. [11, 7]
форд ЕскорТ, 1.8 TDI, 
комби, запазен, се прода-
ва на тел. 0890/371-977. 
[11, 4]

суБару форЕсТър - 
2000 г., бензин, 2000 
куб., 125 к. с., отличен, 
летни/зимни гуми, всичко 
платено, за 4000 лева се 
продава на тел. 0898/535-
793. [20, 4]
алфа роМЕо 145 - 1996 
г., колата е в много до-
бро техническо и визуал-
но състояние, спешно се 
продава на тел. 0886/258-
645. [3, 3]
ТаксиМЕТроВи аВТоМо-
Били се продават на тел. 
0896/644-577. [11, 3]
рЕно 5, на газ и бен-
зин, се продава на тел. 
0898/718-298. [5, 2]

рЕно МЕган Сценик 1.9 
dci - дизел, 120 к. с., 
отлично състояние, нови 
зимни гуми и акумулатор, 
септември 2004 г., 177 
000 км, цена по догова-
ряне, се продава на тел. 
0887/807-256. [20, 6]
рЕно лагуна - 1995 г., 
за 1300 лева се продава 
на тел. 0878/928-538. [6, 
1]

джипоВЕ
джип NISSAN X-TRAIL 
2,2; 136 к. с.; 4х4; 2006 
г.; пробег 196 000 км, се 
продава на тел. 0876/200-
595. [22, 10]

ТракТори
ТракТор LTZ 55 4х4 се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 3]

аВТоуслуги
кърпЕж на автомобили - 
справки на тел. 0882/407-
493. [13, 7]

аВТоМорги
ника ауТо изкупува вся-
какъв вид МПС на най-
добри цени. Предлага сер-
визна дейност и денонощ-
на пътна помощ. Справ-
ки на тел. 066/886-677, 
0899/886-424 [13, 10]

скрап, сТари
аВТоМоБили
коли за скрап се изкупу-
ват на тел. 0899/810-766. 
[14, 11]
коли за скрап от място 
се изкупуват - справки на 
тел. 0899/092-510. [22, 
10]

аВТоМоБили 
под наЕМ

„VAIKAR ReNTAcAR“ 
аВТоМоБили под 
наЕМ, ул. „Емануил 
Манолов“ 28, справки 
на тел. 0999/009-008.

прЕВози

ТранспорТ - 2.5 тона, 16 
куб. м, се предлага на тел. 
0899/377-924
ТранспорТ с бус - 0.45 
лв./км, се предлага на тел. 
0894/004-045.
саМосВал до 2 тона - 
тел. 0886/604-711. [33, 12]

ТранспорТ с каМион 
до дВа Тона, саМос-
Вал, докЕрски услу-
ги - изнасяне, пренасяне, 
изхвърляне на мебели, 
пренасяне на строител-
ни и други тежки това-
ри, извозване на ненужна 

покъщнина, строителни 
отпадъци до сметище-
то, се предлагат на тел. 
0898/780-448
услуги с бус, багер и 
самосвал - тел. 0893/511-
154. [24, 13]
ТранспорТ с бус - 1.5 

тона - тел. 0898/760-616. 
[3, 3]

БилЕТи, пъТуВания
аВТоБусни, саМолЕТ-
ни БИЛЕТИ се предла-
гат на тел. 066/80-49-48, 
0887/83-61-73.

дОц. д.ф.Н. ГЕНО матЕЕВ
ЧЛЕН На ОБщ. РъкОВОдстВО 

На Бас сЕВЛиЕВО
със съкращения
 Малцина от съратниците на Минчо 
Михайлов, а и хората от нашето поко-
ление, живяло в три епохи, знаеха, че 
той по документи се е казвал Марин. 
От уважение към неговото гражданско 
поведение, интелигентност и излъчване, 
на добронамереност и почтеност го нари-
чаха Минчо. С това име той беше извес-
тен като типичен случай на безкористна 
служба на обществото. Като партиен 
деец работи на регионално равнище в 
Севлиевско, а после и като сътрудник 
на ЦК на БРП /к/, в антифашистката 
съпротива и като радист за връзка и 
съдействие на разузнаването на СССР в 
Отечествената война. 
 Минчо Михайлов съчетава будна 
съвест, идеализъм с вяра в усъвър-
шенстването на обществото, с чувство 
и активност в служба на народа, което 
прави от него една цялостна завършена 
личност. За това допринася и семейната 
среда, в която израства. Всички от него-
вото семейство са активни участници в 
антифашистката борба.
 Бащата на Марин (Минчо) – Христо 
Михайлов, е от град Дебелец, Велико-
търновско. Работил като железничар. 
През 1919 г. взема участие в голямата 
железничарска стачка и затова е увол-
нен. Започва неговото преследване от 
властите. Това налага той и съпругата 
му Цонка Михайлова, заедно с двете им 
деца - Марин (Минчо) и Пена, да се пре-
селят в Севлиево. В условията на голяма 
бедност и безработица става прислужник 
в гимназията на града. Понеже Христо 
Михайлов имал дълги мустаци, учениците 
го наричали Будьони. 
 Марин (Минчо) Михайлов е роден 
на 15 май 1915 г. в град (тогава село)
Дебелец, Великотърновско. На 4 годи-
ни е, когато семейство Михайлови се 
преселва в Севлиево. Сестра му Пена 
тогава е само на една годинка. Родена 
е на 14 април 1918 г. След завършване 
на основното си образование Минчо 
Михайлов постъпва ученик в Севлиевска-
та гимназия. Показва висок успех и се 

ползва с уважение на буден младеж. Там 
попада в младежка среда с прогресивни 
убеждения и става член на РМС. След 
завършване на средното си образование 
е околийски организатор на РМС в Се-
влиевско.
 Военната си служба отбива в Трети 
инженерен полк в град Шумен като ради-
отелеграфист. За примерната си служба, 
владеенето на военната техника и пока-
зани високи морално-волеви качества е 
произведен в сержантски чин.
 След уволнението си от казармата 
Минчо Михайлов се връща в Севлиево и 
постъпва на работа в Окръжния съд. 
 Минчо Михайлов е тих и скромен, но 
е и учудващо смел. Разбрал бе, че живо-
тът на човека е само на Земята и той е 
такъв, какъвто си го направят хората. 
 Още в първите месеци на въоръжена 
борба с хитлерофашизма Минчо Михай-
лов се включва активно в съпротивата 
като обучен в казармата радиотелегра-
фист и владеещ военното изкуство. Въз-
ложено му е да работи с тайна радио-
станция за връзка с разузнаването на Съ-
ветския съюз. Единият радиопредавател е 
в София, а друг - в Севлиево, в бащината 
му къща. Предава през нощта, редувайки 
емисиите от столицата и родния край за 
по-трудно засичане на радиостанцията от 
полицията. Няколко пъти сменя и кварти-
рата. За прикритие на важната си мисия 
открива в центъра на София магазин 

за шапки. Променя изцяло поведението 
си и начина си на обличане. Видът му 
внушава сдържана елегантност и строгост 
на линията - стил на успяващ търговец 
с изискани маниери и в аристократичен 
дух. 
 В тези военни години в Царска 
България са разположени 560 хиляди 
войници и офицери от Вермахта, Абвера, 
SS. Те разполагат с техника и кадри 
за контраразузнавателни и съвместни 
действия с българската полиция срещу 
противниците на Третия райх и неговия 
съюзник - Царския режим в България. 
Всяка нощ техни специалисти следят 
ефира за нелегални радиостанции. В 
тъмните часове на 14 юли 1943 година 
те засичат една в квартал Лозенец. 
Местонахождението й е локализирано – 
улица „Елешница“ 3. Немски офицери и 
български полицаи обграждат къщата. В 
нея е квартирата на Минчо Михайлов. 
Следва обиск и арест. В същото време 
неговият съратник и приятел Христо Ата-
насов работи за партийното разузнаване 
също в служба на СССР. Като Минчо той 
е радист и предава от тайни квартири в 
Пловдив и София важни сведения за дис-
локацията и разположението на немските 
съединения и стратегическите обекти в 
България. Напразни са неговите усилия 
тази нощ да се свърже от Пловдив с 
верния си другар… 
 Пътят и съдбата им е еднакво тежка 
и трагична. Въпреки свидната им смърт 
борбата продължава. Близките на Минчо 
Михайлов – баща му Христо Михайлов 
– Будьони, майка му Цонка и сестра му 
Пенка Михайлови, продължават дело.  
 В тази връзка в книгата си „Обрече-
ни на безсмъртие“ Иван Райков разказва:
 „Чудесен прием намирахме в се-
мейството на кака Цонка и бай Христо 
Михайлови, преселници от Дебелец – 
скромни, тихи и трудови хора… За съ-
жаление тези добри и сърдечни хора не 
можахме да опазим от провал. За което 
определена вина имах и аз като секретар 
на РК на партията…“
 Ден преди първия арест на Христо 
Атанасов – Лалчето започва епичната 
Балванска битка (28 - 29 март 1944 г.). 
Сигурен съм, че на командира Иван Рай-

ков и политкомисаря Пенчо Карапенев 
- и двамата учители, са липсвали верните 
другари и смели бойци Минчо Михайлов 
и Христо Атанасов… Но дали тук, на 
бойното поле, или там, на тихия фронт, 
техният подвиг остава безсмъртен…       
 Помнят ли ги хората, за които 
те загинаха?...
 В Дебелец – родното място на Минчо, 
още през 50-те години на XX век е поста-
вена паметна плоча на дома, в който до 
1919 г. е живяло семейство Михайлови.
 На 3 януари 1957 г. Марин (Минчо)
Христов Михайлов посмъртно е удостоен 
с орден „Народна свобода“ II степен. На 
същата дата с медал „За участие в анти-
фашистката борба“ са удостоени баща 
му Христо Михайлов и сестра му Пенка 
Христова Ганчева. 
 През 1973 г. по случай 30 години от 
гибелта на Минчо Михайлов се проведе 
възпоменателно събрание в новия киноса-
лон на град Севлиево. На него се реши той 
да носи неговото име. Вдясно от входа му 
бе поставен бюст-паметник на героя. На 
сградата, където са живели Минчо и семей-
ството му, има паметна плоча, а улицата 
носи неговото име. Леярно предприятие в 
Севлиево беше наречено на „Христо Атана-
сов – Лалчето“.
 Преди две години анонимна неона-
цистка група беше оставила своите отпе-
чатъци на много места по стените на града 
- „Евреите на боклука“, поздравяващия 
Хитлер, пречупени хитлеристки свастики с 
надпис „Ние идем“. Изгаврили се бяха и с 
бюста на Минчо Михайлов… 
 Киното вече не съществува. Леярният 
завод изчегърта от стените си името на 
Лалчето, но бюстът на Минчо Михайлов 
е все още на своя мълчалив пост. Да 
помним ония страшни години на всевлас-
тващ нацизъм и хитлерофашизъм. Защото 
тази нечовешка идеология не е мъртва. 
Тя пак изпълзява от мрака на миналото 
с нови идеолози и нови адепти. Сега ние, 
днешните съвременници, сме длъжни да 
не забравяме техния живот и саможертва, 
посветени на жестоката борба против фа-
шизма и хитлеризма, саможертва в името 
на народ и Родина. Те бяха рожби на една 
героична епоха, епоха, в чийто пламъци 
изгоряха. Вечна им памет! 

75 ãоäини от ãиáелтà нà Минчо Михàйлов

ЕроТика
услуги за мъже - тел. 0885/885-279. [5, 3]
Млад жиголо - 0895/23-93-75. [5, 4]
сЕкс - 65 лв. за 30 мин., 90 лв. за час - тел. 
0876/261-820. [5, 3]

 Разплащателната аген-
ция към ДФ „Земеделие“ 
обявява прием на заявле-
ния за плащане по мярка 
14 „Хуманно отношение 
към животните“ от Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 
2014-2020 г. за кандидати-
те, подали заявления за 
подпомагане през 2017 
година, съобщиха от прес-
центъра на Фонда. 
 Заявките за плаща-
не ще се приемат от 30 

ноември до 31 декември 
2018 г. в областните ди-
рекции на институцията.
 В рамките на обяве-
ния прием земеделските 
стопани могат да увели-
чават броя на животните, 
одобрени за подпомагане 
с първото заявление, при 
подаване на заявка за 
плащане, без да поемат 
нов ангажимент, ако уве-
личението е с не повече 
от 10 на сто от одобрени-
те ЖЕ и не могат да зая-

вят нова дейност или под-
мярка в рамките на пое-
тия ангажимент.   
 Финансова помощ ще 
се предоставя на земе-
делски стопани, които се 
задължават да спазват 
доброволно петгодишни 
поети ангажименти. Те 
могат да бъдат както за 
една, така и за комбина-
ция от няколко дейности 
по мярката, допринасящи 
за хуманното отношение 
към едрите и дребни пре-

живни животни.
 Субсидиите се полу-
чават под формата на 
ежегодни компенсаторни 
плащания за една живо-
тинска единица. 
 Помощта се предос-
тавя при условие, че 
стопаните изпълняват ко-
ректно дейностите и ан-
гажиментите, посочени в 
план-програмата, която е 
неразделна част от заяв-
лението за подпомагане.
 Подробните изисква-

ния и наборът документи 
за подпомагане/плащане 
по мярката са разписани 
в Наредба № 4 от 8 август 
2017 г. за прилагане на 
мярка 14 „Хуманно отно-
шение към животните“ от 
ПРСР 2014 – 2020 г. До-
пълнителна информация и 
образци на изискуемите 
документи за участие в 
мярката ще бъдат публи-
кувани на интернет стра-
ницата на ДФ „Земеде-
лие“.

Отвàрят приемà по мяркà 14 „Õумàнно отношение към животните”
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сТроиТЕлсТВо
кърТи и пробива - 
0897/832-363.
чисТя ТаВани, стаи, 
мази, дворове, извършвам 
всякакви строителни рабо-
ти от А до Я. Телефон за 
връзка: 0899/601-444
кърТи  - 0878/943-895
цялосТни и довърши-
телни ремонтни дейности 
- тел. 0884/662-261. [22, 
13]
„ВЕлЕВ-сТроЙ-рЕМонТ“ 
прЕдлага всички видо-
ве строителни материали. 
Склад - бул. „Трети март“ 
87, и магазин на ул. „Ка-
питан Дядо Никола“ 65, 
без почивен ден от 7.30 
до 19 часа, тел. 066/801-
501. [13, 10]
рЕМонТ на покриви, нап-
рава на нови, хидроизола-
ция, саниране, улуци, дре-
наж и др. - 0895/810-504. 
[19, 15]

покриВни рЕМонТи, из-
мазване, комини, капаци, 
хидро- и топлоизолация. 
Бързо и качествено. Тел. 
0888/020-187. [17, 10]
изгражданЕ на подпор-
ни стени, дренажи, по-
криви от А до Я - тел. 
0897/390-194. [17, 10]
фирМа съБаря, почист-
ва за сметка на матери-
алите - тел. 0896/183-
637. [24, 10]
МаЙсТор (профЕсио-
налисТ) фаянс, теракота, 
гипсокартон и шпакловка - 
справки на тел. 0899/702-
795. [22, 9]
Бригада изВършВа 
рЕМонТ на покриВи, 
хидро- и Топлоизола-
ции, улуци, довършителни 
вътрешни ремонти и др. 
Справки на тел. 0899/638-
875. [13, 6]

ВъТрЕшЕн рЕМонТ
паркЕТ, дюшЕМЕ - реде-
не, БЕЗПРАХОВО циклене, 
фино шлайфане, лакиране 
- монтаж на ламиниран 
паркет - 066/86-61-43, 
0889/286-025
БЕзпрашно циклЕнЕ - 
0887/040-471.

паркЕТ, дюшЕМЕ, ла-
минат - циклене, монтаж, 
лакиране - справки на тел. 
0886/249-906
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ - справки на тел. 
0895/386-650.
МонТаж гипсокарТон, 
шпакловки и боя - тел. 
0895/728-668. [11, 11]
БояджиЙски услуги - 
тел. 0899/050-080. [11, 
11]
шпаклоВка, Боядис-
ВанЕ, обръщане на про-
зорци, врати, гипсокар-
тон, топлоизолация - тел. 
0877/888-173. [11, 7]
ВъТрЕшни рЕМон-
Ти - справки нан тел. 
0897/859-733. [11, 6]
изВършВа ВъТрЕшни 
ремонти - тел. 0879/46-
66-15. [11, 4]

изолации
алпинисТи - тел. 
0898/907-400
алпинисТи - тел. 
0899/321-190
изолации, скЕлЕ - 
0878/943-895

израБоТВа
израБоТка на метални 
конструкции, гаражни и 
други врати, огради, па-
рапети - 0885/943-808, 
066/870-546.

щори
ЕТ „ВЕдиМа-М“ - ЩОРИ 
- 066/86-59-50, 0887/22-
43-45.

Ел. инсТалации, 
дрЕБни ЕлЕкТроуслуги 
по домовете се предлагат 
на тел. 0899/145-802.

Ел. рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 2]

коМини
профЕсионално по-
чисТВанЕ на комини - ПО 
ВСЯКО ВРЕМЕ. Гаранция! 
Тел. 0897/704-502.
коМиночисТач  - 
0889/177-737.
коМиночисТач - 30 лв. 
- тел. 0894/52-52-58.

Вик
Вик МонТаж и поддръж-
ка - 0887/680-034.
Вик и ел. услуги. Под-
дръжка и ремонт по домо-
вете. Тел. 0876/000-084. 
[32, 15]
Вик МонТаж - тел. 
0882/407-493. [13, 7]
Вик рЕМонТи и инстала-
ции - тел. 0899/359-114. 
[11, 2]

дограМа

н и ко консТрукции 
оод произвежда и 
монтира прозорЕчни 
сисТЕМи ReHAU - 
0888/001-588, e-mail: 
nikopvc@abv.bg. [19, 9]

рЕМонТ на ЕлЕкТроурЕди 
и ЕлЕкТроника
рЕМонТ на телевизори по 
домовете - тел. 0888/279-
846. [22, 20]
рЕМонТ на перални, съ-
домиялни, печки, бойле-
ри - тел. 0988/815-645, 
0884/155-075. [4, 1]

поддръжка коМпюТри
инсТалация и ремонт 
на компютри. Продажба 
на компютри втора ръка. 
Справки на тел. 0888/410-
117.

градини, БасЕЙни

ландшафТЕн ди-
заЙн, офорМлЕниЕ 
и изпълнЕниЕ на 
дВорни МЕсТа, озе-
леняване, водопадни и 
езерни форми, скал-
ни кътове, барбекюта. 
Тел. 0888/942-335.

почисТВанЕ
пранЕ на дивани - справ-
ки на тел. 0899/050-080. 
[11, 11]
чисТя къщи - тел. 
0894/533-115. [11, 6]

косЕнЕ
косЕнЕ, касТрЕнЕ, по-
чистване - тел. 0894/602-
701. [20, 14]

аВТоВишка
сТроиТЕлна дЕЙносТ с 
автовишка и др. - справ-
ки на тел. 0889/909-727. 
[25, 4]

услуги
раБоТници за всичко, 
извършват събаряне, по-
чистване на мази и та-
вани, изкопни работи, 
строително-ремонтни ус-
луги. Хамалски работи, 
пренасяне на багаж.  Тел. 
0892/326-344.
коВач - 0892/775-774.
касТрЕнЕ на опасни дър-
вета - тел. 0894/602-701. 
[20, 14]
рязанЕ, касТрЕнЕ на 
опасни дървета (АЛПИ-
НИСТ) - www.arborist-bg.
com, тел. 0884/942-942. 
[33, 17]
заВаръчни услуги - 
тел. 0885/724-671. [11, 7]
попраВяМ Ел. уреди и 
ВиК - тел. 0894/220-509. 
[30, 1]

066/87-04-89, 
0888/255-318

ГАРАЖНИ 
ВРАТИ

ЩОРИ 
КАСТЕЛО

външни, 
вътрешни

 AL, 
PVC

ДОГРАМА

иМоТи продаВа
гаражи - ново строител-
ство, в центъра се прода-
ват на тел. 0897/87-18-
22. [22, 19]
апарТаМЕнТи В центъ-
ра, ново строителство, 
се продават на тел. 
0887/803-414. [22, 19]
парцЕл - 12.500 дка, 
село Игнатовци, община 
Дряново, разрешение за 
строеж 300 кв. м, се про-
дава на тел. 0878/905-
350. [22, 17]
парцЕл на главния път 
Габрово - Севлиево (до 
Коня) се продава на тел. 
0892/484-602. [23, 11]
сТара къща в село Кме-
товци се продава на тел. 
0884/848-323. [11, 9]
апарТаМЕнТ - 130 кв. 
м, в абсолютен център се 
продава на тел. 0888/813-
710. [11, 8]
гарсониЕра - 40 кв. м, 
в квартал Палаузово се 
продава на тел. 0888/169-
757. [11, 6]
апарТаМЕнТ В цен-
търа се продава на тел. 
0899/140-415. [11, 6]

апарТаМЕнТи и други - 
ново строителство, в иде-
ален център, по себестой-
ност и договаряне се про-
дават на тел. 0888/447-
096. [12, 8]
апарТаМЕнТ В центъра 
- срещу театъра, се прода-
ва на тел. 0898/563-534. 
[11, 3]
дВорно МясТо с по-
стройка в село Куката се 
продава на тел. 0899/858-
773. [6, 3]
къща за гости с механа 
„Хаджи Велинов хан“ в 
село Боженци се продава 
или отдава под наем на 
тел. 0885/333-148. [5, 5]
Магазин сЕ продава на 
тел. 0899/440-177. [2, 2]
Мандарда изгодно се 
продава на тел. 0894/23-
24-25. [3, 2]
парцЕл В кв. Войново - 
3400 кв. м, цена: 23 000 
лв., се продава на тел. 
0896/640-685. [3, 1]

иМоТи купуВа
купуВаМ къща, апар-
тамент, гараж и други 
на дългосрочен лизинг. 
Справки на тел. 0899/143-
163
ЕВТина къща, може и 
полусъборена, се купува 
на тел. 0895/752-838. 
[24, 10]
гараж сЕ купува на тел. 
0899/44-01-77. [5, 3]

МЕТалЕн гараж се купу-
ва на тел. 0876/522-774. 
[6, 1]

иМоТи даВа под наЕМ
оБзаВЕдЕни ноВи и ре-
новирани офиси в сграда-
та на ОББ се отдават под 
наем на тел. 0888/907-
666. [26, 21]
Магазин В центъра се 
дава под наем на тел. 
0878/929-080. [26, 20]
Магазин сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 9]
апарТаМЕнТ сЕ дава под 
наем на тел. 0884/848-
323. [11, 9]
гарсониЕра на Еса - об-
заведена - тел. 0888/101-
427. [5, 4]
жилищЕ В идеален цен-
тър дългосрочно се дава 
под наем на тел. 066/86-
65-14, 0895/116-105. [7, 
5]
гарсониЕра на ул. „Лю-
бен Каравелов“, обза-
ведена, за 200 лева се 
дава под наем на тел. 
0899/312-100 [10, 9]
оБзаВЕдЕн апарТаМЕнТ 
зад Осмо основно учили-
ще - 250 лв., се дава под 
наем на тел. 0895/606-
520. [5, 4]
кВарТира сЕ дава на тел. 
0889/363-365. [4, 4]

БоксониЕра В центъра 
се дава под наем на тел. 
0886/828-074. [3, 2]
апарТаМЕнТ на ул. 
„Николаевска“ 134 се 
дава под наем на тел. 
0898/990-360. [3, 3]

иМоТи Търси 
под наЕМ
кВарТира сЕ търси на 
тел. 0884/606-356. [11, 9]
гараж сЕ търси под наем 
на тел. 0899/44-01-77. [5, 
3]

гори купуВа
„Мг-лЕс“ изкупуВа 
гори - 0887/547-499, 
0878/513-655.

зЕМи
зЕМЕдЕлски зЕМи и 
гори се купуват на тел. 
0894/23-24-25. [11, 8]

изкупуВа ниВи - 
тел. 0879/888-388. 
[26, 10]

зЕМЕдЕлски зЕМи в 
землище Борики се купу-
ват на тел. 0888/683-529. 
[11, 8]

нощуВки
нощуВки В топ цен-
тър се предлагат на тел. 
0876/731-419. [22, 21]
нощуВки В центъ-
ра се предлагат на тел. 
0878/515-080. [26, 20]

оТоплЕниЕ
„рая 08“ - ДЪРВА ЗА ОГ-
РЕВ - метрови, нарязани 
и нацепени, БЕЗПЛАТЕН 
ТРАНСПОРТ, се продават 
на тел. 0898/450-946, 
0887/105-729.
дърВа за огрев се про-
дават на тел. 066/823-
712, 0887/620-535, 
0885/152-803.
нацЕпЕни дърВа - 80 
лв. Безплатен транспорт. 
Незабавна доставка. Тел. 
0895/252-686.
нацЕпЕни, нарязани 
дърва - 80 лева, незабав-
на доставка, се продават 
на тел. 0884/709-093
нарязани, нацЕпЕни 
дъб, бук, габър - безпла-
тен транспорт, се прода-
ват на тел. 0876/583-472
гоТоВи нацЕпЕни дърва 
- безплатен транспорт, 80 
лв., се продават на тел. 
0877/157-944.
„Мг-лЕс“ продаВа дър-
ва за огрев - 0887/547-
499, 0878/513-655.
дърВа нацЕпЕни. Не-
забавна доставка. Тел. 
0876/437-140.
дърВа за печки и ками-
ни. Бърза доставка. Тел. 
0877/108-825.

продаВаМ налични 
дърВа за огрЕВ. Тел. 
0888/135-453. [14, 7]

дъБоВи и букови дър-
ва - 80 лв., с  безплатен 
транспорт, се продават на 
тел. 0876/145-462.
пЕлЕТи - продажба и дос-
тавка от 250 до 400 лв. 
за тон - тел. 0894/216-
336, 0885/958-700.
нарязани - 80 лв., 
се продават на тел. 
0988/816-628
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0897/00-11-14.
ТрЕпЕТлика на метър - 
55 лв., се продава на тел. 
0887/547-499. [33, 30]
дърВа за огрев - тел. 
0879/972-114. [33, 21]
рЕжа дърВа - тел. 
0894/692-701. [25, 14]
донБаски Въглища, 
брикети и екобрикети, 
пелети от широколистна 
дървесина - 066/801-501. 
дърВа за огрев - наря-
зани, нацепени и метрови, 
реални количества - тел. 
0879/988-131, 0883/553-
304. [24, 19]дъБоВи из-
рЕзки - 45 лв./куб. м, 
продава тел. 0885/422-
700. [17, 14]
дърВа В чували се про-
дават на тел. 0899/052-
010. [11, 6]

продаВаМ слънчоглЕ-
доВи пелети. Отлично ка-
чество. Безплатна достав-
ка. Тел. 0879/21-23-25. 
[24, 14]
нарязани, нацЕпЕни 
дърва - 85 лв./куб., дос-
тавка веднага, чувал дър-
ва - 5 лв./брой - тел. 
0893/511-154. [24, 13]
сухи и сурови нацепени 
дърва - 80 лв., се прода-
ват на тел. 0895/752-838. 
[24, 10]
дърВа за огрев: салкъм, 
метрови - 65 лв./куб. м, 
нарязани - 75 лв./куб. 
м, мише метрови и на-
рязани, безплатен транс-
порт, се продават на тел. 
0896/735-859. [11, 5]
„флинТ-гаЙдароВи“ 
(„пЕТя Гайдарова“) - дон-
баски въглища; брикети, 
разпалки. Осигурен транс-
порт. Тел. 0898/690-606, 
066/80-80-53. [26, 9]
БукоВ паркЕТ за огрев 
и разпалки - 5 лв./чу-
вал, се продава на тел. 
0899/195-494. [11, 5]
рЕжа дърВа на 7 лв. - 
тел. 0899/050-080. [12, 
2]
разпалки В чува-
ли се продават на тел. 
0887/328-036. [15, 3]
сухи дърВа в чували - 5 
лв., се продават на тел. 
0894/644-560. [11, 2]

Люáопитно: 
зà áилкàтà Омàйниче

ХРистО киЧикОВ
 Било много, много отдавна, когато Бог 
ходел по Земята. Още не бил сътворен 
човекът. Тогава билките били обикновени 
треви, но по-красиви и уханни.
 Създал Господ човека от кал. Вдъхнал 
му душа. И станал той най-висшето и кра-
сиво творение на Земята. Според божията 
промисъл, хората били здрави и силни, не 
можели да боледуват. 
 Завидял Дяволът на това красиво бо-
жие творение и безмилостно го надупчил 
с остър нож. 
 Когато Господ видял така обезобра-
зен човека, много се натъжил. Но нали е 
Господ – всесилен и всемогъщ, измислил 
лек... Във всяка рана поставил Той специ-
ална трева и станало чудо – раните зара-
снали. 
 Тогава Господ благословил с лечебна 
сила 77 и половина билки, колкото били 
раните. С тези билки човекът вече можел 

да се бори с болести-
те. 
 А онази, 78-ма бил-
ка, която Господ бла-
гословил, била билката 
на Любовта – Омайни-
чето. То давало на Чо-
века най-голямото щас-
тие и мъка – Любовта.
 Казват, че някога 
Купидон пронизал със 
стрелите си малкото 
цвете и го подарил на 
феите да омайват жи-
вота на влюбените.
 Омайва Омайничето 
и лекува. Дава най-го-
лямото щастие – любо-
вта, затова е истински 
късмет, когато откриеш 
това нежно цвете. 
 Старите хора раз-
казват, че когато ня-
коя мома иска да омае 
своя любим, му приши-
ва в дрехата Омайни-
че.

Леãенäи и преäàния зà Бàлкàнà
Леãенäà зà „Öàричинà”
 Дъщерята на цар Иван Асен II – Тамара, се 
разболяла от коварна болест и била изпратена 
на лечение в Тетевенския балкан.
 Тук тя попаднала сред една чудно красива 
природа – вековни гори, птичи песни, поляни 
с красиви цветя... Най-много се харесало на 
царската дъщеря едно огненочервено цвете, на-
речено от местните „омайниче”. За него се раз-
казвало, че ако момък види девойка с такова 
цвете в косите, тя ще го омае и той ще се влю-
би в нея. Тамара забола такова цвете в косите 
си, не се влюбила, но до есента оздравяла. Хо-
рата вярвали, че то я е изцерило и в нейна чест 
го нарекли „царско цвете”, а местността, където 
цъфти – „Царичина”. 
 Този район от землището на село Риба-
рица е обявен за резерват през 1949 година. 
Включен е в програмата „Човек и биосфера” 
на ЮНЕСКО. На територията на резервата се 
намира единственото находище на бяла мура в 
Средна Стара планина, което е и най-северно-
то находище в света. От 600-те вида растения, 
които се срещат в „Царичина”, 23 присъстват в 
Червената книга на България.
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05:00 Панорама с Бойко Василев /п/
06:05 Пиксел Пинки, аним. филм /п/
06:30 Стройковците, анимационен филм
06:50 Внимание, роботика, аним.филм/п/
07:15 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:00 Пътеки;08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Туризъм.бг;12:00 По света и у нас 
12:30 Бразди - предаване за земеделие
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Вяра и общество с Горан Благоев
15:00 Хензел и Гретел: Воини на магията 

- игрален филм /САЩ, 2013 г./
16:20 Скритият език на парите,док.филм
16:40 Шоуто на Греъм Нортън с участи-

ето на Дуейн Джонсън Скалата, 
Джак Блек, Кевин Харт, Ребъл 
Уилсън, Доун Френч /п/

17:30 България от край до край 7
18:00 Извън играта
18:45 Умно село Ицко и Лиза: съвсем 

обикновени /Ицко Финци и Лиза 
Боева/; 19:45 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Фалшива свобода - филм /Герма-

ния/, в ролите: Кен Дукен, Джули 
Енгелбрехт, Гуендолин Гьобел

22:20 По света и у нас 
22:35 Студио "Х": Загадки при разпро-

дажби - 4-сериен филм /САЩ/, 1 
епизод, в ролите: Лори Лафлин, 
Рик Раванело, Сара Канинг и др.

00:05 305 - филм /САЩ/, в ролите: Тим 
Ларсън, Дейвид Лео Шулц и др.

01:30 Изповедите - филм /п/
03:15 Дойче Веле: Шифт /п/
03:30 Туризъм.бг/п/;04:30 Бразди /п/

05:00 Иде нашенската музика /п/
06:00 Неделно евангелие
06:05 Пиксел Пинки, аним. филм /п/
06:30 Стройковците - аним. филм
06:50 Внимание, роботика /п/
07:15 Сийбърт - анимационен филм /п/
08:00 Пътеки;08:30 По света и у нас 
09:00 Денят започва с Георги Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас 
12:30 Улови момента с Милен Атанасов
13:00 Майсторът на комедията - доку-

ментален филм /България/
14:00 Библиотеката
15:00 Д-р Г.М.Димитров - вечният опо-

зиционер - док.филм /България/
16:15 Магията на остров Бел - филм/САЩ/
18:00 TrendY; 18:30 Спорт ТОТО
19:00 Шоуто на Греъм Нортън с учас-

тието на Дейзи Ридли, Джон 
Бойега, Гуендолин Кристи, Марк 
Хамил, Сам Смит

19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Призовка за Сара - филм /коп-

родукция/, в ролите: Матю Пери, 
Елизабет Хърли, Брус Кембъл

23:00 По света и у нас 
23:15 Вреда - филм /копродукция/, в 

ролите: Джеръми Айрънс, Жулиет 
Бинош, Питър Стормаре и др.

01:05 Фалшива свобода - филм /п/
02:40 Студио "Х": Загадки при разпро-

дажби -1 епизод /п/
04:15 Улови момента /п/

БНТ 1 БНТ 1

05:10 "Cool…T" /п./
06:00 "Трансформърс прайм",анимация
07:00 "Двама мъже и половина",сериал
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Търси се…" - токшоу
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Ловци на храна" 
13:00 "Нощи в Роданте" - драма, ро-

мантичен (САЩ, 2008)
15:00 "Златният компас" - фентъзи, 

приключенски (САЩ, Великобри-
тания, 2007);17:00 "120 минути"

17:50 Спорт тото;18:00 "120 минути"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:00 "Папараци" - тв таблоид
23:00 "Зараза" - екшън, драма, трилър 

(САЩ), актьори - Дъстин Хофман, 
Рене Русо, Морган Фрийман и др.

01:20 "Анабел" - ужас (САЩ, 2014), 
актьори - Уорд Хортон, Брайън 
Хауи, Ерик Ладин, Анабел Уолис

03:10 "Търси се…" /п./ - токшоу
04:00 "120 минути" /п./ 

05:30 "Ловци на храна"
06:00 "Трансформърс прайм",анимация
07:00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 9, еп. 13, 14
08:00 "Тази събота и неделя"
11:00 "Cool…T" - лайфстайл предаване
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Мутра по заместване", с.4, еп.4
13:00 "Големи топки" - комедия (САЩ)
15:00 "Бригада Нов дом"
16:00 "Мармалад" - токшоу
18:00 "Карбовски: Втори план"
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 Мегахит: "Последният самурай" - 

драма, екшън, исторически, САЩ, 
актьори - Том Круз, Тимоти Спол

23:00 Мегахит: "Несломим" - биографи-
чен, драма (САЩ), актьори - Мор-
ган Фрийман, Мат Деймън и др.

01:30 "Тарикатите Блум" - комедия, 
приключенски, романтика (САЩ), 
актьори - Ноа Сеган, Ейдриън 
Броуди, Марк Ръфало и др.

03:40 "Мармалад" /п./ - токшоу

 

пЕТък, 23 ноЕМВри

БНТ 1
05:30 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ;09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4032 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра  /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории 
15:00 Предаване за хора с увреден слух
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4033 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Вкусната 

България";17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня; 19:00 Стани богат 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев 
22:00 Нощни птици - вечерно токшоу 
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Габриела Георгиева /

сопрано/ и Григор Паликаров /
пиано/. Празници на изкуствата 
"Аполония 2018"

00:30 Електра Лукс - филм /САЩ/, в 
ролите: Карла Гуджино, Джоузеф 
Гордън-Левит, Ерман Оспина

02:10 Култура.БГ/п/;03:10 100% будни/п/
04:20 Още от деня /п/


05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 6
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 56
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 150
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.54
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Приятели"- сериал, с.9, еп. 28,29
01:00 "Дневниците на вампира",с.8, еп.8
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 Теория на глупостта,док.поредица

понЕдЕлник, 26 ноЕМВри
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06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ;09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4033 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Вкусната 

България" /п/
14:00 Малки истории, документален слот
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним.филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4034 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб "История.bg" - състезание
22:00 Дълбоката държава - 5 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3 - 2 епизод
00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни /п/
02:15 Дълбоката държава - 5 епизод /п/
03:20 Клуб "История.bg" /п/
04:20 Викингите 3 - 2 епизод /п/ 

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 7
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 57
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 151
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.55
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 4
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с.4, еп.9
01:00 "Къща от карти" - с.4, еп.9
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 Теория на глупостта,док.поредица

ВТорник, 27 ноЕМВри сряда, 28 ноЕМВри чЕТВърТък, 29 ноЕМВри
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05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ; 09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4034 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории /п/
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним. филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4035 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня 
19:00 Стани богат - тв игра 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Дълбоката държава - 6 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Викингите 3 - 3 епизод
00:15 Култура.БГ /п/
01:15 100% будни /п/
02:15 Дълбоката държава - 6 епизод/п/
03:20 Малки истории /п/
04:20 Викингите 3 - 3 епизод /п/

05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ; 09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4035 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории, документален слот
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним.филм
14:50 Космически кораб "Догстар" 2 
15:15 Бакстър - тв филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4036 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата";17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня;19:00 Стани богат 
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас 
20:45 Спортни новини
21:00 Лампедуза на хоризонта - 4-сери-

ен филм /Италия/, 1 епизод, в ро-
лите: Клаудио Амендола, Каролина 
Крешенти, Марта Гастини

22:00 Дълбоката държава - 7 епизод
23:00 По света и у нас 
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Лиза Симон /САЩ/ 

Международен джаз фестивал - 
Банско 2018 /п/

00:30 Култура.БГ/п/;01:30 100% будни/п/
02:30 Дълбоката държава - 7 еп. /п/
03:30 Лампедуза на хоризонта /п/ 
04:20 Извън играта /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 8
15:00 Премиера: "Шест сестри", сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 58
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 152
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.56
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави" 
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с.4, еп.10
01:00 "Къща от карти" - с.4, еп.10
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 Теория на глупостта,док.поредица

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 9
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 59
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице"
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 153
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.57
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност" - с.4, еп.11
01:00 "Къща от карти" - с.4, еп.11
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 Теория на глупостта,док.поредица

05:05 Още от деня /п/
06:00 Сутрешен блок 
08:30 По света и у нас 
08:45 Култура.БГ;09:45 100% будни 
10:45 Спортисимо /п/
11:15 Дързост и красота - 4036 еп. /п/
12:00 По света и у нас 
12:30 Стани богат - тв игра /п/
13:30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" /п/
14:00 Малки истории /п/
14:25 Диноотряд "Кунг Фу", аним.филм
14:45 Панаир на куклите, док. филм
16:00 По света и у нас 
16:10 Новини на турски език
16:30 Дързост и красота - 4037 епизод
17:00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за 

душата" - кулинарно предаване
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо 
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня; 18:30 Спорт ТОТО
19:00 Скритият език на парите: Двете 

главни "ЕР" в Европейското бан-
керство - документален филм

19:25 Студио Футбол
19:55 Футбол: Байер Леверкузен - Лудо-

горец, среща от турнира на "Лига 
Европа", пряко от Леверкузен

22:15 По света и у нас 
23:00 Спортни новини
23:15 Зелена светлина
23:20 Вечната музика;23:50 TrendY /п/
00:20 Култура.БГ /п/
01:20 100% будни /п/
02:20 305 - игрален филм /п/
03:45 Магията на остров Бел - филм /п/

05:30 "Лице в лице" /п./
06:00 "Барби: Страната на сънищата" - 

анимация
06:30 "Тази сутрин";09:30 "Преди обед"
12:00 bTV Новините - обедна емисия
12:30 "Шоуто на Слави" /п/
13:30 Премиера: "Любов от втори опит" 

- сериал, еп. 10
15:00 Премиера: "Шест сестри",сериал
16:00 Премиера: "Алиса в страната на 

любовта" - сериал, с.2, еп. 60
17:00 bTV Новините
17:30 "Лице в лице";17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: "Скъпи наследници" - 

сериал, с.1, еп. 154
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп.58
21:00 "Фермата: Съединение" - сезон 5
22:30 "Шоуто на Слави"
23:30 bTV Новините - късна емисия
00:00 "Вътрешна сигурност", с.4, еп.12
01:00 "Къща от карти" - с.4, еп.12
02:00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04:00 "Теория на глупостта",док.поредица

07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 5
08:00 "Събуди се"
11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 Темата на NOVA
13:00 "Грозната истина" - с Катрин 

Хейгъл, Джерард Бътлър, Брий 
Търнър, Ерик Уинтър, Черил Хайнс

15:00 "Смахнатият професор" - с Еди 
Мърфи, Джейда Пинкет-Смит, 
Джеймс Кобърн, Лaри Mилър, 
Дейв Чaпeл, Джон Ейлс и др.

17:00 "Съдби на кръстопът" 
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка";18:00 "Ничия земя" 
19:00 Новините на NOVA 
19:30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20:00 "Невероятният Спайдърмен" - с 

Андрю Гарфийлд, Ема Стоун, Рис 
Айфънс, Денис Лиъри, Мартин 
Шийн, Сали Фийлд и др.

22:50 "Гепи" - с Бенисио Дел Торо, 
Брад Пит, Джейсън Стейтъм, Де-
нис Фарина, Стивън Греъм и др.

01:00 "Смахнатият професор" - с Еди 
Мърфи, Джейда Пинкет-Смит, 
Джеймс Кобърн и др. /п/

04:30 "Грозната истина" - с Катрин 
Хейгъл, Джерард Бътлър и др. /п/

06:30 "Иконостас"
07:00 "Пожарникарите от Чикаго" - с. 5
08:00 "Събуди се";11:00 "Съдебен спор" 
12:00 Новините на NOVA
12:30 "С аромат на кафе" - с Лора 

Вандервурт, Кори Ем Грант и др.
14:20 "Ангел на Коледа" - с Дженифър 

Финигън, Джонатан Скарфи, Холи 
Робинсън Пийт, Тамо Пеникет

16:15 "Аз обичам България" - 3 сезон
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Кошмари в кухнята" 
19:00 Новините на NOVA
19:20 Темата на NOVA
20:00 "Медльонът" - с Джеки Чан, Клер 

Форлани, Лий Еванс, Джон Рис-
Дейвис, Джулиан Сандс и др.

21:50 "Лице назаем" - с Джон Травол-
та, Никълъс Кейдж, Колм Феоре, 
Джина Гершон, Джоан Алън, До-
миник Суейн, Ник Касаветис и др.

00:45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ /п/
01:15 "Ангел на Коледа" - с Дженифър 

Финигън, Джонатан Скарфи /п/
03:30 "С аромат на кафе" - с Лора 

Вандервурт, Кори Ем Грант, Кевин 
Сорбо, Джон Ловиц, Джош Венту-
ра и др. /п/

NOA NOA
05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" , на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера) 
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Анатомия на 

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

- риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" - сутрешен 

блок
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" , на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера)
19:00 Новините на NOVA - централна 

емисия
20:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 (премиера) - риалити шоу
23:00 "Господари на ефира"
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 - на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA
05:20 "Костюмари" - 6 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм; 16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус", на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Анатомия на 

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

- риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Костюмари" - 7 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Костюмари" - 7 сезон /п/
06:20 "Здравей, България" 
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус" , на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Анатомия на 

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 (премиера) - риалити шоу
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 

2018 -  на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

05:20 "Мотив" - 4 сезон /п/
06:20 "Здравей, България"
09:30 "На кафе" - предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 "Моят живот" - сериен филм
13:30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14:30 "Прости ми" (премиера) - сериен 

филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 "Плюс - Минус", на живо
17:00 "Намери ме" (премиера) - сериен 

филм
17:55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18:00 "Семейни войни" (премиера)
19:00 Новините на NOVA 
20:00 "Откраднат живот: Анатомия на 

гнева" (премиера) - 6 сезон
21:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

(премиера) - риалити шоу
22:30 "София - Ден и Нощ" (премиера) 
23:00 "Господари на ефира" 
23:30 Новините на NOVA
00:00 BIG BROTHER: MOST WANTED 2018 

- риалити шоу, на живо от Къщата
00:30 "Гомор" (премиера) - 2 сезон
01:30 "Мотив" - сериен филм, 4 сезон
02:30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03:30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

NOA NOA NOA

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История /п./
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Законът на любовта - сериал
15:15 Страната на изобретателите - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Необичайните заподозрени
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Q&A /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 Операция: История /п./
07:30 Състезанието на живота им - 

филм; 08:30 Авиошоу /п./
09:00 VIB /Very Important Bulgarians/ /п./
09:30 Енигмата Юпитер - филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия /п./
14:00 Криза - поредна - сериал /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино - поредица на DW
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката
17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора 
20:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Операция "Тежка вода" - сериал
23:00 Да оцелееш с вълци - драма, 

Франция/Белгия/Германия; в ро-
лите: Матилд Гофар, Ги Бедо

01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История /п./
04:30 Характери /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A /п./
06:30 Брюксел 1 /п./
07:30 Състезанието на живота им - 

филм
08:30 Необичайните заподозрени /п./
09:30 Дарвин - бъдещето на видовете - 

филм
10:30 Фамилно - токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия /п./
14:00 Криза - поредна - сериал /п./
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино - поредица на DW
15:00 VIB /Very Important Bulgarians/
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела - автомобилно предаване
16:30 Операция: История 
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Хотел "Русия" - сериал
20:00 Как да се омъжим за милионер - 

сериал, комедия
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка - сериал
23:00 Зулу - трилър, криминален, дра-

ма, Франция; в ролите: Орландо 
Блум, Форест Уитакър и др.

00:50 Кино - поредица на DW
01:00 Колела /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо /п./
04:30 VIB /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1 /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с ко-

ментар с Ганиела Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол - спортно шоу
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба - сериал, драма
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Брюксел 1 /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A - отговори на важните въ-

проси от политиката /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Видимо и невидимо -  за измере-

нията на свободата /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Доктор Х - сериал, драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Да нарисуваш престъпление - 

криминален сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба - сериал, драма
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Операция: История /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
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05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 - предаване за Европа 

и гражданите /п./
06:30 България сутрин - важните неща 

рано сутрин със Златимир Йочев
09:30 Можеш и по-добре - филм
10:00 Великите - филм
10:30 Последният еничар - сериал
11:30 Безценната перла - сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Законът на любовта - сериал
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора - изповедите на 

значимите за обществото /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре - филм
16:30 Семена от древността - филм
16:40 Пансионът - сериал, семеен
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир - актуално токшоу
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 1864 - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Танц на ръба - сериал, драма
23:15 Сърцето на самурая - сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно - вашето мнение на 

живо в ефир /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините с комен-

тар с Ганиела Ангелова /п./

Bulgaria ON AIR
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05:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 4
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
07:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Готъм“ - сериал
11:00 „Седмият син“ - екшън, фентъзи, 

приключенски (САЩ, Великобри-
тания, Канада, Китай, 2014)

13:00 „Х-мен“ - екшън, приключенски 
(САЩ, 2000)

15:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:30 „Х-мен 2“ - трилър, екшън, драма, 

фентъзи, приключенски (САЩ)
21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „Х-мен: Последният сблъсък“ - 

трилър, екшън, фентъзи (САЩ, 
2006), актьори - Хю Джакман, 
Иън Маккелън, Хали Бери, Патрик 
Стюарт, Ребека Ромийн, Ана Па-
куин, Фамке Янсен, Джеймс Мар-
сдън, Елън Пейдж, Бен Фостър

00:00 „Гангстерски отдел“ - драма, кри-
минален, екшън (САЩ, 2013), ак-
тьори - Шон Пен, Райън Гослинг, 
Ема Стоун, Ник Нолти и др.

02:15 „Готъм“ - сериал
04:00 „Мъжът с железните юмруци“ - 

екшън (САЩ, Хонк Конг, 2012)

06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Готъм“ - сериал
10:45 „Срещу стихиите“ - фантастика, 

екшън (Канада 2017)
12:30 „Х-мен 2“ - трилър, екшън, драма, 

фентъзи, приключенски (САЩ)
15:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал
17:00 „Дивата муха“
17:30 „МИСИЯ МОЯТ ДОМ“ 
18:00 „4х4“ - автомобилно предаване
18:45 „Х-мен: Последният сблъсък“ -- 

трилър, екшън, фентъзи (САЩ)
21:00 bTV Новините - централна емисия
21:45 bTV Репортерите 
22:00 „Х-мен: Дни на отминалото бъ-

деще“- екшън, фентъзи (САЩ, 
Великобритания, 2014), актьори 
- Хю Джакман, Джеймс Макавой, 
Майкъл Фасбендер, Дженифър 
Лоурънс, Хали Бери, Никълъс 
Холт, Ана Пакуин, Елън Пейдж

00:30 „Мъжът с железните юмруци“ - 
екшън (САЩ, Хонк Конг, 2012), 
актьори - РЗА, Ръсел Кроу, Луси 
Лиу, РЗА, Дейв Баутиста, Байрън 
Ман, Пам Гриър, Джейми Чънг, 
Кунг Ле, Даниъл Ву и др.

02:30 „Готъм“ - сериал
04:00 „Гангстерски отдел“ - драма, кри-

минален, екшън (САЩ, 2013), ак-
тьори - Шон Пен, Райън Гослинг, 
Ема Стоун, Ник Нолти и др.

05:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 3
06:00 „Чудовища срещу извънземни“ - 

анимация
07:30 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.5
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 3
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.17
11:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп. 13
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.6
13:00 „Среща в интернет“ - криминален, 

драма, мистерия (Канада, 2014)
15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.6
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 4
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.7
18:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.14
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.18
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.7
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Мъжът с железните юмруци“ - 

екшън (САЩ, Хонк Конг, 2012), 
режисьор - РЗА, актьори - РЗА, 
Ръсел Кроу, Луси Лиу, РЗА, Дейв 
Баутиста, Байрън Ман, Пам Гриър, 
Джейми Чънг, Кунг Ле, Даниъл Ву 
и др.

00:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал, 
с.2, еп.7

01:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.18
02:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.6
03:00 „Последователите“ - сериал, с. 3, 

еп. 15
04:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.14

06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.6
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 4
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.18
11:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп. 14
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.7
13:00 „Под прикритие“- драма, крими-

нален (САЩ, 2007), режисьор 
- Джордж Менделук, актьори - 
Шони Смит, Майкъл Уудс, Гордън 
Майкъл Улвът, Лори Триоло и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.7
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 5
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.8
18:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.15
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.19
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.8
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Осми отряд на морските тюлени: 

В тила на врага“ - екшън, дра-
ма, военен (САЩ, 2014), режи-
сьор - Роел Рейн, актьори - Том 
Сайзмор, Лекс Шрапнел, Антъни 
Осейми, Майкъл Евърсън и др.

00:00 „Смъртоносно оръжие“ - сериал, 
с.2, еп.3

01:00 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.14
02:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.2
03:00 „Последователите“ - сериал, с.3, 

еп. 11
04:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.10

05:00 „Тежки престъпления“ - сериал, 
с.6, еп. 13

06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.7
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 5
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.19
11:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп. 15
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.8
13:00 „Булка от интернет“- трилър, кри-

минален, (САЩ 2015), режисьор: 
Кристин Конрад, актьори: Ан Уин-
търс, Александра Пол, Джеми 
Лънър, Анализа Кокран и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.8
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 6
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.9
18:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп.16
19:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.20
20:00 Премиера: „Смъртоносно оръжие“ 

- сериал, с.2, еп.9
21:00 bTV Новините - централна емисия
22:00 „Смъртоносно влияние“ - драма, 

екшън (САЩ,1998), актьори - Ро-
бърт Дювал, Теа Леони, Илайджа 
Уд, Морган Фрийман, Ванеса Ред-
грейв, Максимилиан Шел, Джеймс 
Кромуел и др.

00:15 „Смъртоносно оръжие“ - с.2, еп.4
01:15 „Стрелата“ - сериал, с.1, еп.15
02:15 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.3
03:15 „Последователите“ - с.3, еп.12
04:15 „Монк“ - сериал, с. 7, еп. 11

06:00 „Приключенията на Джуди Муди“ 
- семейна комедия с Джордана 
Бийти, Хедър Греъм, Престън Бай-
ли, Джалийл Уайт, Ашли Джаксън, 
Джанет Варни и др. /п/

08:15 „Принцесата Лебед: Коледа“ - ани-
мационен филм

10:00 „Специалитетът на деня“ - комедия 
с Асиф Мандви, Джес Уикслър, 
Кевин Кориган, Дийн Уинтърс, На-
сирудин Шах, Хариш Пател, Амир 
Арисън, Мадхур Джафри и др.

12:00 „Малки жени“ - семеен филм /п/
14:40 „Светлина между два океана“ - 

романтична драма /п/
17:30 „Клетка за птици“ - комедия с Ро-

бин Уилямс, Джин Хекман, Нейтън 
Лейн, Даян Уийст, Дан Фътърман, 
Калиста Флокхарт, Ханк Азария

20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Колекционерът“ - трилър с Ден-

зъл Уошингтън, Анджелина Джоли, 
Куин Латифа, Майкъл Рукър, Майк 
МакГлоун, Луис Гузман, Лейланд 
Орсър, Ед О‘Нийл и др.

23:30 „От местопрестъплението“ /п/
00:30 „Клетка за птици“ - комедия с Ро-

бин Уилямс, Джин Хекман, Нейтън 
Лейн, Даян Уийст, Дан Фътърман, 
Калиста Флокхарт, Ханк Азария, 
Кристин Барански и др. /п/

06:00 „Неочаквано приятелство“ - дра-
ма с Чандра Уилсън, Катлийн 
Мънроу, Габриел Хоугън и др. /п/

07:45 „Специалитетът на деня“ - ко-
медия с Асиф Мандви, Джес 
Уикслър, Кевин Кориган и др. /п/

09:50 „Пиратите! Банда неудачници“ - 
анимационен филм /п/

11:45 „Семейство под наем“ - комедия 
с Тори Спелинг, Грег Джърман

13:45 „Легенда за езерото“ - приклю-
ченски филм с Емили Уотсън, 
Дейвид Мориси, Крейг Хол и др.

16:00 „Как да разбера“ - романтична 
комедия с Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак Никъл-
сън, Катрин Хан и др.

18:30 „София - Ден и Нощ“ /п/
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Обирът на девицата“ - кри-

минална комедия с Кристофър 
Уокън, Морган Фрийман, Уилям 
Х. Мейси, Марси Гай Хердън, 
Уин Еверет, Брекин Майър, Джо-
зеф МакКена, Бейтс Уайлдър 

22:50 „От местопрестъплението“ /п/
00:00 „Колекционерът“ - трилър с Ден-

зъл Уошингтън, Анджелина Джо-
ли, Куин Латифа, Майкъл Рукър, 
Майк МакГлоун, Луис Гузман, 
Лейланд Орсър, Ед О‘Нийл /п/

05:50 „Камиони по леда“ - сезон 4
06:45 „Без багаж“ /п/
07:15 „Топ Гиър“ - сезон 19, 2 епизода
10:00 „Да се посмеем“
10:30 „Бевърли Хилс нинджа“ - екшън 

комедия с Крис Фарли /п/
12:30 „Национална лотария“ /п/
13:00 „Стрелeцът“ - екшън с Уесли Снай-

пс, Уилчм Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън, Питър Йунгблуд Хилс и др.

15:00 „Паркър“ - криминален екшън 
с Джейсън Стейтъм, Дженифър 
Лопес, Майкъл Чиклис, Ник Нолти, 
Уендъл Пиърс и др. /п/

17:30 „Пазители на Галактиката“ - ек-
шън-фантастика с Крис Прат, Вин 
Дизел, Брадли Купър, Зоуи Сал-
дана, Мики Рурк, Дейв Баутиста, 
Глен Клоуз, Бенисио Дел Торо, 
Джимон Хонсу и др. /п/

20:00 „Розовата пантера“ - приключен-
ска комедия със Стив Мартин, 
Кевин Клайн, Бионсе Ноулс, Жан 
Рено, Емили Мортимър, Хенри 
Черни, Кристин Ченоует и др.

22:00 „Фенът“ - екшън с Робърт Де 
Ниро, Уесли Снайпс, Елън Бъркин, 
Джон Легуизамо, Бенисио Дел 
Торо, Пати Д‘Арбанвил, Чарлс 
Халахан, Дан Бътлър и др.

00:30 Еротичен телепазар

06:15 „Камиони по леда“ - сезон 4
07:10 „Топ Гиър“ - сезон 19, 2 епизода
09:50 „Да се посмеем“
10:20 „Фенът“ - екшън с Робърт Де 

Ниро, Уесли Снайпс, Елън Бър-
кин, Джон Легуизамо, Бенисио 
Дел Торо, Пати Д‘Арбанвил, 
Чарлс Халахан, Дан Бътлър /п/

12:50 „Без багаж“ 
13:20 „Бунт“ - екшън с Долф Лундгрен, 

Матю Рийз, Даниел Чакран, 
Чък Лидел, Майкъл Флин, Рени 
Греймс, Мелъни Стоун и др.

15:10 „Розовата пантера“ - приключен-
ска комедия със Стив Мартин, 
Кевин Клайн, Бионсе Ноулс, Жан 
Рено, Емили Мортимър и др. /п/

17:10 „Невероятният Спайдърмен“ 
- приключенски екшън с Анд-
рю Гарфийлд, Ема Стоун, Рис 
Айфънс, Денис Лиъри, Мартин 
Шийн, Сали Фийлд и др. /п/

20:00 „Големият удар“ - екшън-комедия 
с Марк Уолбърг, Лу Деймънд 
Филипс, Кристина Апългейт, 
Аври Брукс, Лейни Казан, Боким 
Уудбин, Антонио Себато и др.

22:00 „Фаворитът“ - екшън с Уесли 
Снайпс, Винг Реймс, Питър Фолк, 
Майкъл Рукър, Джон Седа и др.

00:00 „Фрактура“
02:30 Еротичен телепазар

06:00 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:30 „Гореща зона“ - сериал
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:30 „Стрелeцът“ - екшън с Уесли 

Снайпс, Уилчм Хоуп, Ема Самс, 
Антъни Уорън, Питър Йунгблуд 
Хилс, Питър Йунгблуд Хилс, Райън 
Макклъски и др. /п/

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 

сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Рамбо 3“ - екшън с Силвестър 

Сталоун, Ричард Крена, Къртууд 
Смит и др.

00:10 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 2 /п/

01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария“ /п/

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 4
08:45 „Старомодна благодарност“ - дра-

ма с Пола Бодро /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Приключенията на Джуди Муди“ 

- семейна комедия с Джордана 
Бийти, Хедър Греъм, Престън Бай-
ли, Джалийл Уайт, Ашли Джаксън

14:00 „Неочаквано приятелство“ - дра-
ма с Чандра Уилсън, Катлийн 
Мънроу, Габриел Хоугън и др.

16:00 „Игрите на глада“- приключенска 
фантастика с Дженифър Лоурънс, 
Джош Хътчерсън, Лиам Хемсуърт, 
Уди Харелсън, Елизабет Банкс, 
Стенли Тучи, Уес Бентли, Доналд 
Съдърланд, Тоби Джоунс, Лени 
Кравиц, Уилоу Шийлдс и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Светлина между два океана“ 

(премиера) - романтична дра-
ма с Майкъл Фасбендер, Алисия 
Викандер, Рейчъл Уайз, Флоренс 
Клери, Джак Томпсън и др.

23:50 „От местопрестъплението“ /п/
00:50 „Следващото карате хлапe“ - ек-

шън с Пат Морита, Хилари Суонк, 
Майкъл Айрънсайд и др. /п/

06:00 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:30 „Гореща зона“ - сериал
07:30 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:40 „Комисар Рекс“ - сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър“ - сезон 24 /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:30 „Бевърли Хилс нинджа“ - екшън 

комедия с Крис Фарли, Николет 
Шеридън, Крис Рок, Робин Шу

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър“ - сезон 24
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Паркър“ - криминален екшън с 

Джейсън Стейтъм, Дженифър Ло-
пес, Майкъл Чиклис, Ник Нолти, 
Уендъл Пиърс и др.Джема Артър-
тън, Бен Кингсли, Алфред Молина, 
Ричард Койл и др.

00:30 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 2 /п/

01:20 „Фрактура“ - предаване за рок 
музика /п/

03:50 Еротичен телепазар

ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА ДИЕМА

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 5
09:00 „Принцесата Лебед: Коледа“ - 

анимационен филм /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Изпитание за любовта“ - драма с 

Катрин Хейгъл, Логан Бартоломю, 
Дженюъри Джоун, Дейл Мидиф

14:00 „Обирът на девицата“ - криминал-
на комедия с Кристофър Уокън, 
Морган Фрийман, Уилям Х. Мейси, 
Марси Гай Хердън, Уин Еверет, 
Брекин Майър, Джозеф МакКена, 
Бейтс Уайлдър и др. /п/

16:00 „Лице назаем“ - екшън-трилър с 
Джон Траволта, Никълъс Кейдж, 
Джоан Алън, Алесандро Нивола, 
Джина Гершон, Доминик Суейн, 
Ник Касаветис, Харв Преснел, 
Колм Феоре и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“  сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Всички страхове“ - екшън с Бен 

Афлек, Морган Фрийман, Джеймс 
Кромуел, Лив Шрайбър, Брус Мак-
гил, Филип Бейкър Хол и др.

23:30 „От местопрестъплението“ /п/
00:30 „Краят на дните“ - екшън с Ар-

нолд Шварценегер, Гейбриъл Бърн, 
Кевин Полак, Робин Туни, К.К.Х. 

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 5
08:50 „Пиратите! Банда неудачници“ - 

анимационен филм /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Дългото пътуване на любовта“ - 

романтичен филм с Йохан Ърб, 
Ерин Котрел, Логан Бартоломю, 
Джон Севидж, Уилям Морган Ше-
пърд, Джеймс Тъпър и др.

14:00 „Как да разбера“ - романтична 
комедия с Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак Никълсън, 
Катрин Хан и др. /п/

16:30 „Всички страхове“ - екшън с Бен 
Афлек, Морган Фрийман, Джеймс 
Кромуел, Лив Шрайбър, Брус Мак-
гил, Филип Бейкър Хол и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Твърде лично 3“ - екшън-трилър 

с Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Фо-
рест Уитакър, Маги Грейс, Дъгрей 
Скот, Дон Харви и др.

23:15 „От местопрестъплението“ /п/
00:15 „Съдебен заседател“ - трилър с 

Деми Мур, Алек Болдуин, Джо-
узеф Гордън-Левит, Ан Хейш, 
Джеймс Гандолфини, Линдзи Кро-
ус, Тони Ло Бианко и др.

05:50 „Женени с деца“ - сезон 9 /п/
06:20 „Гореща зона“ - сериал
07:15 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3 /п/
08:30 „Комисар Рекс“ - сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сериал, 

сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - 

сериал, сезон 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12
16:00 „Женени с деца“ - сезон 9
16:40 „Фаворитът“ - екшън с Уесли 

Снайпс, Винг Реймс, Питър Фолк, 
Майкъл Рукър, Джон Седа /п/

18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ - 

предаване за автомобили
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Смъртоносна надпревара: Адска 

жега“ - екшън с Люк Гос, Винг 
Реймс, Дани Трейо, Дъгрей Скот и 
др.

00:10 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, 
сезон 2 /п/

01:10 Еротичен телепазар

ДИЕМА

съБоТа, 24 ноЕМВри нЕдЕля, 25 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
06:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче“ - сериал
10:00 „От глупав по-глупав“ - комедия 

(САЩ, 1994), режисьор - Питър 
Ферели, актьори - Джим Кери, 
Джеф Даниелс, Майк Стар и др.

12:00 „Бейб“ - комедия, драма, семеен 
(САЩ, Австралия, 1995), режи-
сьор - Крис Нунън, актьори - Ма-
гда Шубански, Джеймс Кромуел и 
др.

14:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
17:30 „Загадките на Лора“ - сериал
18:30 „Новите съседи“ - сериал
20:30 „Сержант Билко“ - комедия (САЩ, 

1996), режисьор - Джонатан Лин, 
актьори - Стив Мартин, Дан Акро-
йд, Крис Рок, Фил Хартман, Глен 
Хедли и др.

22:30 „Хотел Елеон“ - сериал
23:30 „Майк и Моли“ - сериал
00:30 „Загадките на Лора“ - сериал
01:30 „Кое е това момиче“ - сериал
03:30 „По средата“ - сериал

05:00 „Хотел Елеон“ - сериал
06:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Загадките на Лора“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче“ - сериал
10:00 „Сержант Билко“ - комедия (САЩ, 

1996), режисьор - Джонатан Лин, 
актьори - Стив Мартин, Дан Акро-
йд, Крис Рок, Фил Хартман, Глен 
Хедли и др.

12:00 „Снежната кралица 3: Огън и 
лед“ - анимация, приключенски, 
семеен (Русия, 2016), сценари-
сти - Алексей Цицилин, Алексей 
Замислов, Владимир Николаев, 
режисьор - Алексей Цицилин

14:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
17:30 „Загадките на Лора“ - сериал
18:30 „Новите съседи“ - сериал
20:30 „От глупав по-глупав“ - комедия 

(САЩ, 1994), режисьор - Питър 
Ферели, актьори - Джим Кери, 
Джеф Даниелс, Майк Стар и др.

22:30 „Хотел Елеон“ - сериал
23:30 „Майк и Моли“ - сериал
00:30 „Загадките на Лора“ - сериал
01:30 „Кое е това момиче“ - сериал
03:30 „По средата“ - сериал

пЕТък, 23 ноЕМВри

05:00 „Майк и Моли“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Снежната кралица 3: Огън и 

лед“ - анимация, приключенски, 
семеен (Русия, 2016), сценари-
сти - Алексей Цицилин, Алексей 
Замислов, Владимир Николаев, 
режисьор - Алексей Цицилин

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - коме-

дийно шоу
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 6
00:00 „Снежната кралица 3: Огън и 

лед“ - анимация, приключенски, 
семеен (Русия, 2016), сценари-
сти - Алексей Цицилин, Алексей 
Замислов, Владимир Николаев, 
режисьор - Алексей Цицилин

02:00 „Майк и Моли“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал

понЕдЕлник, 26 ноЕМВри

05:00 „Хотел Елеон“ - сериал
06:00 „Барът“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Българи на три морета“ - риалити
10:00 „Бейб“ - комедия, драма, семеен 

(САЩ, Австралия, 1995), режисьор 
- Крис Нунън, актьори - Магда 
Шубански, Джеймс Кромуел и др.

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Домашен арест“ - сериал, с. 2
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал, с. 7
00:00 „Бейб“ - комедия, драма, семеен 

(САЩ, Австралия, 1995), режисьор 
- Крис Нунън, актьори - Магда 
Шубански, Джеймс Кромуел и др.

02:00 „Барът“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал

ВТорник, 27 ноЕМВри

05:00 „Барът“ - сериал
06:00 „Барът“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
10:00 „Ранго“ - анимация, приключен-

ски, екшън (САЩ, 2011), сце-
нарист - Джон Логан, режисьор 
- Гор Вербински

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с. 7
23:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал, с. 7
00:00 „Ранго“ - анимация, приключен-

ски, екшън (САЩ, 2011), сце-
нарист - Джон Логан, режисьор 
- Гор Вербински

02:00 „Барът“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал

сряда, 28 ноЕМВри

05:00 „Барът“ - сериал
06:00 „Барът“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Дан в реалния живот“ - комедия, 

драма, романтичен (САЩ, 2007) , 
режисьор - Питър Хеджис, актьори 
- Стив Карел, Жулиет Бинош, Дейн 
Кук, Алисън Пил и др.

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Модерно семейство“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал, с. 7
00:00 „Дан в реалния живот“ - комедия, 

драма, романтичен (САЩ, 2007) , 
режисьор - Питър Хеджис, актьори 
- Стив Карел, Жулиет Бинош, Дейн 
Кук, Алисън Пил и др.

02:00 „Барът“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - сери-

ал

чЕТВърТък, 29 ноЕМВри

05:00 „Барът“ - сериал
07:00 „Модерно семейство“ - сериал
08:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
09:00 „Комиците и приятели“ - комедий-

но шоу
10:00 „Ще те видя насън“ - драма, 

комедия, романтичен (САЩ,2015), 
режисьор - Брет Хейли, актьори - 
Блайт Данър , Сам Елиът, Мартин 
Стар, Джун Скуиб, Риа Пърлман, 
Мери Кей Плейс, Макс Гейл и др.

12:00 „Без пукната пара“ - сериал
13:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал
14:00 „По средата“ - сериал
15:00 „Новите съседи“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Без пукната пара“ - сериал
19:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
20:00 „Новите съседи“ - сериал
22:00 „По средата“ - сериал, с.7
23:00 „Теория за големия взрив“ - с. 7
00:00 „Ще те видя насън“ - драма, 

комедия, романтичен (САЩ,2015), 
режисьор - Брет Хейли, актьори - 
Блайт Данър , Сам Елиът, Мартин 
Стар, Джун Скуиб, Риа Пърлман, 
Мери Кей Плейс, Макс Гейл и др.

02:00 „Барът“ - сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ - сериал
04:00 „Теория за големия взрив“ - се-

риал

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 5
08:45 „Семейство под наем“ - комедия с 

Тори Спелинг и др. /п/
11:00 „Нощна смяна“ - сериал, сезон 3
12:00 „Вечната сила на любовта“ - 

романтичен филм с Ерин Котрел, 
Дейл Мидкиф, Логан Бартоломю, 
Дрю Тайлър Бел, Мей Уитман, 
Кевин Гейдж и др.

14:00 „В кадър“
14:30 „Легенда за езерото“ - приклю-

ченски филм с Емили Уотсън, 
Дейвид Мориси, Крейг Хол, Браян 
Кокс и др. /п/

16:45 „Твърде лично 3“ - екшън-трилър 
с Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Фо-
рест Уитакър, Маги Грейс, Дъгрей 
Скот, Дон Харви и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Автобус 657: Обирът“ - екшън с 

Робърт Де Ниро, Джефри Дийн 
Морган, Кейт Босуърт, Дейв Баути-
ста, Джина Карано и др.

23:00 „От местопрестъплението“ /п/
00:00 „Серийни убийци“ - криминален 

трилър с Джон Траволта, Салма 
Хайек, Джеймс Гандолфини, Джа-
ред Лето, Скот Кан, Лора Дърн

05:45 „Нощна смяна“ - сезон 3 /п/
06:45 „Инспектор Джордж Джентли“ - 

сериен филм, сезон 6
08:40 „Татко по каталог“ - романтична 

комедия с Мириам Вайхселбраун, 
Щефен Грот, Оливер Внук и др.

11:00 „Нощна смяна“ - с. 3, 2 епизода
12:50 „Вечният завет на любовта“ - 

романтичен филм с Ерин Котрел, 
Виктор Браун, Дейл Мидкиф и др.

14:30 „В кадър“
15:00 „Дерби“ - семеен филм с Джон 

Шнайдер, Джейсън Брукс, Кейт 
Конър, Марк Ролстън и др.

17:00 „Автобус 657: Обирът“ - екшън с 
Робърт Де Ниро, Джефри Дийн 
Морган, Кейт Босуърт, Дейв Бау-
тиста, Джина Карано и др. /п/

19:00 „София - Ден и Нощ“ - сериал
20:00 „От местопрестъплението“ - с. 10
21:00 „Игрите на глада: Възпламенява-

не“ - приключенски филм с Дже-
нифър Лорънс, Джош Хътчерсън, 
Лиам Хемсуърт, Елизабет Банкс, 
Джена Малоун, Уди Харелсън, 
Доналд Съдърланд, Стенли Тучи, 
Филип Сиймур Хофман и др.

00:00 „От местопрестъплението“ /п/
01:00 „Жертва на спасение“ - кримина-

лен филм с Кейси Афлек, Мишел 
Монаган, Ед Харис и др.

05:15 „Супергърл“ - сериал, еп. 1
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
07:30 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп.8
09:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 6
10:00 „Стрелата“ - сериал, с.3, еп.20
11:00 „Монк“ - сериал, с.7, еп. 16
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.9
13:00 „Осми отряд на морските тюлени: 

В тила на врага“ - екшън, дра-
ма, военен (САЩ, 2014), режи-
сьор - Роел Рейн, актьори - Том 
Сайзмор, Лекс Шрапнел, Антъни 
Осейми, Майкъл Евърсън и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.9
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 7
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.10
18:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп.1
19:00 УЕФА Шампионска лига (обзор)
19:30 Студио „Шампионска лига“
20:00 Мадрид - Монако (футбол от 

Шампионска лига)
22:00 ПСЖ - Ливърпул (футбол от Шам-

пионска лига)
00:00 Студио „Шампионска лига“
00:30 Шампионска лига (най-доброто от 

срещите през деня)
01:45 ПСВ Айндховен - Барселона (фут-

бол от Шампионска лига)
03:30 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.10
04:30 „Монк“ - сериал, с.8, еп.1

05:15 „Супергърл“ - сериал, еп. 7
06:00 „Робо и Страшко“ - анимация
08:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5, еп. 9
09:00 „Под прикритие“- драма, кримина-

лен (САЩ, 2007), актьори - Шони 
Смит, Майкъл Уудс, Гордън Май-
къл Улвът, Лори Триоло и др.

11:00 „Монк“ - сериал, с.8, еп. 1
12:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.10
13:00 „Убийство в колежа“ - трилър 

(САЩ, 2015), актьори - Скар-
лет Бърн, Никол Муньос, Сара 
Дъгдейл, Мелиса Роксбърг и др.

15:00 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.10
16:00 „Супергърл“ - сериал, еп. 8
17:00 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.11
17:45 Студио „Лига Европа“
18:00 Спартак Москва - Рапид Виена 

(футбол от Лига Европа)
20:00 Милан - Дюделанж (футбол от 

Лига Европа)
22:00 Рейнджърс - Виляреал (футбол от 

Лига Европа)
00:00 Лита Европа (най-доброто от сре-

щите през деня)
00:45 „Бебе в наследство“ - драма, 

мистерия, трилър (Канада, 2014), 
режисьор - Джон Л`Екюр, актьори 
- Каси Стийл, Мими Кузък, Крис 
Бруно и др.

02:45 „Лонгмайър“ - сериал, с.5 еп.5
03:45 „Стоте“ - сериал, с.4, еп.11

07:15 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:30 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 12 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - с. 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 13
16:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 9
16:30 „Медальонът“ - екшън-комедия /п/
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ 
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Робокоп 3“ - екшън
00:10 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2 

ДИЕМА
07:15 „Уокър - тексаският рейнджър“ /п/
08:30 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14 /п/
10:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 13 /п/
11:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“ /п/
12:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2 /п/
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“ - с. 3
14:00 „Комисар Рекс“ - сериал, сезон 14
15:00 „Кобра 11: Обади се!“ - сезон 13
16:00 „Женени с деца“ - сериал, сезон 9
16:30 „48 часа“ - екшън-комедия
18:30 „Господари на ефира“ /п/
19:00 „Топ Гиър - 41 велики случки“
20:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2
21:00 „Хавай 5-0“ - сериал, сезон 2
22:00 „Отмъстителите: Ерата на Ултрон“ 
01:00 „Агентите на ЩИТ“ - сериал, сезон 2 

ДИЕМА
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 Мобилната изложба 
„Русенски сюжети – един 
век” от фонда на Худо-
жествена галерия – Русе 
гостува на габровската ХГ 
„Христо Цокев“. Открива-
нето ще бъде на 27 ноем-
ври (вторник) от 17.30 часа 

в зала „Минчо Минчев“ на 
галерията.
 В колекцията са под-
брани 26 картини, обеди-
нени от идеята за раз-
личен поглед към Русе и 
живота в него, закодирани 
в творчеството на русен-

ските художници, както и 
такива, свързали живота 
си с града. Включени са 
творби на няколко поколе-
ния автори: Васил Стефа-
нов – Чилито, Димитър Ра-
дойков, Димитър Диолев, 
Атанас Михов, Николай 

Русчуклиев, Василка Мо-
нева, Антоний Софев и др. 
Пейзажи, интериори, порт-
рети, натюрморти и аб-
страктни композиции по-
казват елементи от пъст-
рата история и битие на 
града, разкриват русенци 
в техния делник, изменя-
щия се с годините градски 
облик и красотата на река 
Дунав. Чрез историята на 
града и промените в не-
говата атмосфера, отразе-
ни в картините, зрителят 
може да се запознае със 
стиловете, направленията 
и майсторските похвати в 
българското изобразител-
но изкуство през XX век.
 В представените живо-
писни платна са застъпени 
няколко теми, които из-
граждат цялостния образ 
на града през този един 
век:
 Реката – движението 
на водата, играта на свет-
лината и цветовете винаги 
са били вдъхновение за 
творците. Чрез река Дунав 
европейските модели се 
пренасят в Русе и градът 
се развива.
 Градът – темата за 
града присъства чрез 
местата, оставящи трайни 

знаци в паметта и важни 
за местната общност, за 
културната й идентичност.
	 Русенските	 околности	
– темата отразява много-
образието от пейзажи в 
района около града, свър-
зани както с природата, 
така и с историята.
 Русенските	 къщи – 
централната част на гра-
да, известен с уникална-
та си архитектура, става 
творчески обект за много 
поколения художници.
 Хората – русчуклиите, 
със своите културни тра-
диции, с начина си на жи-
вот изпълват картините с 
действие и динамика. Това 
са хора от различни групи, 
уловени в техния делник 
или празник.
 Изложбата може да 
бъде видяна от 27 ноември 
до 14 декември 2018 г.
 През 2011 г. Русен-
ската галерия реализира 
мобилната изложба по 
Програма за подкрепа на 
проекти в областта на му-
зейното дело и изобрази-
телните изкуства към Ми-
нистерство на културата. 
Колекцията е представяна 
в: Народно събрание, Со-
фия (2010 г.); галерия „Ин-

дустриална 11”, в рамките 
на цикъла „Шедьоври на 
българските галерии” (2012 
г.); Музея на историята и 

изкуствата в Букурещ, Ру-
мъния (2013 г.); Галерия 
за съвременно изкуство в 
Панчево, Сърбия (2015 г.).

Моáилнàтà изложáà “Еäин век руñенñки ñюжети” ãоñтувà в ÕГ “Õриñто Öокев”

Емблема на Русенската галерия е най-старата картина в нея – дамски порт-
рет от Васил Стефанов - Чилито

Марко Монев е роден през 1939 г. в град Русе. Име-
то му се свързва с утвърдилата се през 70-те 
години на XX век русенска група на художниците 
или т. нар. русенска школа. В българското изкуство 
Марко Монев остава като майстор на пейзажа.

продължава от стр. 1
 Десета година двете 
институции работят съв-
местно за претворяване 
на педагогическите мето-
ди от ХІХ и ХХ век, които 
намират приложение и в 
съвременното образова-
ние. Със съдействието на 
музейните специалисти в 
НМО бяха реализирани 
публични уроци по мето-
дите на Фридрих Фрьо-
бел, Мария Монтесори и 
Овид Декроли.
 Урокът „Семейството 
- корени и криле“ пресъз-
даде занимание по Мето-
да на проектите, който е 
разработен от Джон Дюи 
и неговия ученик Уилям 
Килпатрик и разпростра-

нен в България от Пенка 
Касабова през 30-те и 40-
те години на миналия век.
 Музейните специали-
сти запознаха гостите на 
събитието - родители, пе-
дагози, представители на 
Регионалното управление 
на образованието, със 
същността на метода, кой-
то „позволява на всяко 
дете да се изяви в обща 
творческа игра около 
един сюжет“. 
 В конкретната „игра“ 
- традициите, родови-
те връзки и отношения, 
празниците, ценностите, 
унаследените практики и 
мъдрости...  всичко, което 
гради и сплотява семей-
ството.

 Под ръководството на 
учителите Диана Минчева 
и Зоя Иванова в присъст-
вието на своите родители 
децата разговаряха, пяха, 
танцува, разказваха за 
близките си хора, напра-
виха семейни албумчета, 
развеселиха аудиторията 
с неочаквани откровения 
и представи за своето бъ-
дещо място в семейство-
то.
 Директорът на ДГ 
„Младост“ Павлина Мин-
ковска уточни, че урокът 
е включен и в Авторска-
та програма на детската 
градина по гражданско, 
здравно, екологично и ин-
теркултурно образование 
„АЗ и ГАБРОВО”.

Пуáличен урок „Семейñтвото - 
корени и криле” в НМО - Гàáрово

мЕГЛЕНа ЗЛатЕВа

 Ученическите съвети в 
Габрово организират бла-
готворителен концерт в 
подкрепа на инициативата 
„Коледни внучета“ на до-
броволците от Младежкия 
съвет по наркотични ве-
щества. Събитието ще се 
състои на 7 декември (пе-
тък) от 18.00 часа в зала 
„Възраждане“, а цената на 
билета е 2.00 лева.
 Със събраните сред-
ства ще бъдат закупени 
коледни елхички и укра-
са, които ще се даряват 
на самотно живеещи въз-
растни хора, за да се вне-
се празнична атмосфера в 
домовете им в навечерие-
то на Коледните и Нового-
дишни празници. 
 Кампанията стартира 
с дарителска акция във 
всички габровски учили-
ща. След приключването 
на дарителската акция до-
броволци от Младежкия 
съвет по наркотични ве-
щества, заедно с ученици 
от всяко училище, ще по-
сетят самотно живеещите 
възрастни хора в Габрово, 
за да украсят домовете 
им.
 В програмата ще 
участват ученици от сред-
ните училища в града: На-
ционална Априловска гим-
назия, ПМГ „Акад. Иван 
Гюзелев“, ПГТ „Пенчо Се-
мов“, ПТГ „Д-р Никола Ва-
силиади“, СУ „Отец Паис-
ий“ и СУ „Райчо Каролев“. 
Младите таланти са под-
готвили музикални и хоро-
ви изпълнения, народни, 
спортни и хип-хоп танци, 
много популярни песни, 
драматизация и скечове, 
като не са спестили из-
ненади от рок и рап му-
зиката и демонстрация на 
бийтбокс забивки.
 Билети може да заку-
пите в деня на концерта 
на касата на зала „Въз-
раждане“.
 Събитието се осъ-
ществява с подкрепата 
на Центъра за работа с 
доброволци към Община 
Габрово, местни фирми, 
представители на вериги 
за бързо хранене и заве-
дения, местни книжарни-
ци, зумба инструкторката 
Васи Късева и СКГ „Бад-
минтон“ – Габрово.

Анãелñки ñърцà 
в поäкрепà нà 
Колеäните внучетà

 По случай предсто-
ящите Коледни празници 
Областен управител на об-
ласт Габрово организира 
конкурс за детско есе на 
тема „Моята Коледна меч-
та“. Участие в него могат 
да вземат всички ученици 
от 5, 6 и 7 клас в област 
Габрово. Есетата трябва 
да бъдат с максимален 
обем 1 страница, формат 
А4, като следва да бъдат 
надписани с трите имена 
на децата, клас, училище, 
град, телефон за връзка. 
Творби се приемат в срок 
до 14 декември 2018 г. 
включително по поща или 
на място на адреса на 
Областна администрация: 
Габрово 5300, пл. „Възраж-
дане“ № 5, както и по 
е-мейл: pr@gb.government.
bg. Резултатите от кон-
курса ще бъдат обявени 
до 21 декември. Ще бъдат 
връчени три награди.

Конкурñ нà темà „Моятà Колеäнà мечтà”

сВЕтОЗаР ГатЕВ

Звездата на габров-
ското ски бягане Мартин 
Пенчев се подготвя усиле-
но за новия зимен  сезон. 
Състезателят на местния 
клуб „Узана 2007“ започна 
активни занимания с ос-
таналите бегачи от нацио-
налния отбор на България 
през октомври в Белме-

кен, а от началото на ме-
сеца е на тренировъчен 
лагер в Ливиньо, Италия. 

В първия уикенд на 
месец декември Мартин 
ще направи и първия си 
за този сезон официален 
старт в надпревара от ка-
лендара на Международ-
ната федерация (FIS). Той 
ще се проведе в Санта 
Катерина, Италия, на 15 

километра свободен стил 
и 10 километра класиче-
ски стил.

На 16 декември Мар-
тин, който вече е част 
от мъжкия представите-
лен тим на страната, ще 
направи дебют в Светов-
ната купа по ски бягане. 
Заедно с Веселин Цинзов, 
Николай Виячев и Симеон 
Деянов Пенчев ще участ-

ва в IV кръг от СК за се-
зона в Давос, Швейцария.

„Искам специално 
да благодаря на хотел 
„Golden Lion“, хотел „Ния“, 
печатница ЕКС-ПРЕС и  
търговски център „Парос“, 
които подпомагат моята 
спортна дейност. Подго-
товката ми на този етап 
върви нормално. Вече три 
седмици сме на ски и 

тренировките започват да 
стават по-тежки с набли-
жаването на състезани-
ята. Не искам да правя 
прогнози за класиране, 
защото много зависи от 
обстоятелствата. Съсредо-
точен съм върху това да 
съм във върхова форма 
за главните състезания за 
сезона“, сподели Мартин 
от Ливиньо.

А най-важните старто-
ве за него през сезона са 
Световното първенство по 
ски бягане за състезате-
ли до 23 години в Лахти, 
Финландия, през януари, 
Световното първенство 
за мъже през февруари 
в Зефелд, Австрия, както 
и Универсиадата по ски 
ориентиране в Краснояр-
ск, Русия, през март.

Мàртин Пенчев ñе поäãотвя в Итàлия зà новия ñъñтезàтелен ñезон по ñки áяãàне

 В Министерството на 
културата бяха подписа-
ни браншови колективни 
договори в областта на 
театралното изкуство и на 
библиотечното дело. Това 
съобщиха от пресцентъра 
на Министерството.
 „В сложното време, в 
което живеем, тези спо-
разумения са гаранция за 
работещите, че има кой 
да защитава техните ин-
тереси. Основен приори-
тет на Министерството на 
културата е излизането на 
преден план на човешкия 
фактор“, заяви министърът 
на културата Боил Банов 
при подписването на два-
та документа.
 Документът в областта 
на театралното дело беше 
подписан също от Анас-
тас Попдимитров, предсе-
дател на Българска асо-
циация на работодателите 

в областта на културата 
(БАРОК), от Иван Иванов 
- Независима синдикална 
федерация „Култура” към 
КНСБ, Кирил Бинев – На-
ционална федерация „Кул-
тура” към КТ „Подкрепа”, 
и от Христо Мутафчиев, 
председател на Съюза на 
артистите в България.
 Договорът предвижда 
по-високи коефициенти 
при определяне на на-
чалните месечни заплати, 
както и по-големи обез-
щетения при прекратяване 
на трудовия договор при 
пенсиониране.
 Новият Браншов КТД в 
областта на библиотечно-
то дело урежда трудовите, 
социалните и осигурител-
ните отношения на служи-
телите и работещите в НБ 
„Св. Св. Кирил и Методий” 
и в регионалните библио-
теки в страната. 

Нов áрàншов КТД зà рàáотещите 
в теàтърà и áиáлиотекàтà


